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Abstract  

      
  

      

 

This study has investigated how the Swedish Christian Democratic Party (KDS) argued for the 

right of private actors to operate tax-funded schools outside of the public sector – charter schools. 

The hypothesis of this study was that KDS were openly positive to such a reform and saw it as a 

chance to run state-funded confessional schools. 

The study examined political texts produced by the party during a ten-year period, ranging from 

1984 to 1994. The study’s methodological approach was one of a qualitative textual analysis, 

aided by a theoretical framework adapted from Samuel Moyn’s thesis in his book Christian 

Human Rights. 

The study concluded that there is empirical support to the thesis, and that KDS were very positive 

to a reform of the public school system in order to enable publicly funded private schools. There 

is less evidence to conclude that KDS intended for these schools to be confessional, although this 

study proposes that there is evidence to suggest as much.  
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Inledning 

1990-talet såg en av seklets största skolreformer i form av friskolereformen, vilken gav 

etableringsrätt för fristående skattefinansierade skolor med huvudman utanför offentlig sektor 

att bedriva verksamhet på samma ekonomiska villkor som den offentliga. Debatten som ledde 

fram till reformen var stundvis hätsk, då borgerligheten ledd av Moderata samlingspartiet gick 

till hårt angrepp mot den av socialdemokraterna etablerade grundskolan som de menade 

saknade valfrihet, var ekonomiskt ineffektiv, och begränsade individens frihet.1 

Ett av partierna i den borgerliga koalitionen var Kristdemokratiska Samhällspartiet, tidigare 

Kristen Demokratisk Samling, som för första gången överskridit 4-procentsspärren i 

riksdagsvalet 1991, och därmed tog plats i riksdagen. Partiet kom även att ta plats i regeringen 

Bildt tillsammans med de andra borgerliga partierna Centerpartiet och Folkpartiet, där de 

erhöll tre ministerposter. Regeringen Bildt var den som kom att slutligen driva igenom den 

inte okontroversiella friskolereformen under det tidiga 1990-talet.2 

Syfte och frågeställningar 

Tillgängligheten av vetenskaplig text om just friskolereformen är god, men få inriktar sig på 

upptakten till reformen och de aktörer som drev frågan – istället blickar forskarna mot de 

effekter som reformen har haft. 3 De få studier som lägger sitt fokus på reformperioden pekar 

ut Moderaterna som huvudsaklig pådrivande kraft bekom reformen, genom deras pläderande 

för den fria marknaden och föräldrarnas förmåga att bidra till en bättre skola genom att ”rösta 

med fötterna”.4 Men Moderata samlingspartiet var inte ensamma inom borgerligheten. 

Kristdemokratiska Samhällspartiet tog för första gången plats i riksdagen 1991, och var en del 

av regeringen Bildt som drev igenom reformen. Studier om hur Kristdemokratiska 

Samhällspartiet ställde sig i frågan lyser med sin frånvaro, likaså studier om deras 

utbildningspolitiska ställningstaganden – faktum är att studier om partiet över huvud taget är 

svåra att få tag på, i synnerhet sådana som skrivits efter 1990. Internationellt finns det mer 

material att tillgå om diverse kristdemokratiska partier och deras inrikespolitiska 

                                                      
1 Forssell, Anna, Skolan som politiskt narrativ: En studie av den skolpolitiska debatten i Sveriges riksdag 1991–

2002, Stockholm 2011, sid. 54–60.  
2 Kvarnström, Lars och Hedenborg, Susanna, Det svenska samhället 1720–2010: Böndernas och arbetarnas tid, 

Lund 2013, sid. 315. 
3 För exempel på detta se: Parding, Karolina, ”Forskning om den svenska friskolereformens effekter – en 

litteraturöversikt”, Didaktisk Tidskrift, vol. 20 no. 4 (2011): sid. 231–247. 
4 Forssell, 2011, sid. 54–60, och Lundahl, Lisbeth, I moralens, produktionens och det sunda förnuftets namn: Det 

svenska högerpartiets skolpolitik 1904–1962 
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ställningstaganden5, men det svenska partiet är ännu i stort outforskat. Här finns alltså en 

kunskapslucka att fylla. 

Den här studien har därför som syfte att undersöka hur Kristdemokratiska Samhällspartiet 

bedrev utbildningspolitik i relation till friskolereformen. Studiens utgångspunkt är att de, likt 

andra kristdemokratiska rörelser i USA6 och på kontinenten7, var positiva till denna reform då 

detta var en möjlighet att driva skattefinansierade, konfessionella skolor. Frågan blir dock: 

stämmer detta, och hur argumenterade de för ett friskolesystem med statligt finansierade men 

privat drivna skolor, potentiellt av konfessionell natur? Jag ämnar svara på detta genom att 

analysera politiska texter som partiet producerat mellan åren 1984–1994.  

Vägledande i min analys är följande frågeställningar: Vilket stöd, eller motstånd, för 

friskolors etablering går att finna i materialet och vilken form tar det; och vilket stöd, eller 

motstånd, för konfessionella skolor går att finna i materialet och vilken form tar det? 

Bakgrund 

Följande avsnitt kommer att innefatta en återgivning av Sveriges utbildningspolitiska historia 

ur ett högerkonservativt kristet perspektiv och en beskrivning av kristdemokratins framväxt 

som politisk kraft i Sverige. Detta baserat på den litteratur som finns om ämnet. 

Jag har valt att beskriva vår undervisningspolitiska historia ur just ett högerkonservativt 

kristet perspektiv för att åskådliggöra hur kristdemokratins framväxt i Sverige till stor del är 

sammanbunden inte bara med skolpolitiken, men också med Moderata samlingspartiet och 

deras skifte från ett värdekonservativt parti till ett ekonomiskt liberalt sådant. Moderaterna har 

även en pådrivande roll i de reformer som sker under 1980- och 1990-tal med relevans för den 

här studien.  

Sekelskiftet 1800–1900  

1800-talet var en omvälvande tid för det svenska samhället, med omfattande industrialisering, 

liberala sociala- och marknadsreformer – så som avskaffandet av skråsystemet och antagandet 

av kvinnlig arvsrätt – och en omfattande satsning på en allmän folkskola.8 Folkskolan i denna 

                                                      
5 Se exempelvis O U Lejon, Kjell, Reagan, Religion and Politics: The Revitalization of “A Nation under God” 

during the 80s, Lund 1988 eller Arbøl, Niels, Ett nytt Europa: Kristdemokrater visar vägen, Stockholm 1992 
6 O U Lejon, 1988, sid. 35. 
7 Arbøl, 1992, sid. 46. 
8 Richardson, Gunnar, Svensk utbildningshistoria: Skola och samhälle förr och nu, Lund 2010, sid 48–50.  
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form var av utpräglat kristen karaktär, med den lokala kyrkoherden som 

skolstyrelseordförande och omfattande bibelkunskap, biblisk historia och katekesläsning.9 

Allmänna valmansförbundet (vidare kallade AVF eller bara Högern), nu moderata 

samlingspartiet, var under förra sekelskiftet ett parti präglat av socialkonservativa värderingar, 

och ansåg att folkskolan borde användas i ett fostrande syfte för att stärka nationen10 och som 

ett försvar mot avkristning av samhället, eller för den delen alla fosterlandsfientliga 

strävanden.11 Skolfrågan var av inte av särskilt intresse för AVF under 1900-talets begynnelse 

– den sågs ej som hotad, och var ännu kvar i kyrkans regi.12 Först under mellankrigsåren blev 

Högern engagerade i skolfrågan, och då i försvar för kristendomsundervisningen och 

katekesens särställning inom läroväsendet.13 

1920-talet blev en period fylld av flera mindre reformer av det existerande folkskolesystemet, 

med konsekvensen att kristendomskunskapen tappade timmar i nya läroplaner, och att 

katekesen helt togs ur undervisningen. Den här sekulariseringsprocessen fortgick även under 

periodens högerregeringar, vilket mötte stora protester båda inom och utom partiet. Partiet 

tvingades därmed till eftergifter 1929: katekesen blev återigen ett accepterat läromedel, men 

jämfört med sin tidigare ställning var detta högst begränsat.14 Lundahl resonerar i sin 

avhandling, I Moralens, produktionens och det sunda förnuftets namn: Det svenska 

högerpartiets skolpolitik 1904–1962 att det nu har börjat ske en splittring inom partiet mellan 

en mer pragmatisk och liberalt sinnad marknadsinriktad höger, och den äldre 

socialkonservativa falangen.15  

Folkhemmets grundskola  

De följande decennierna bringade mindre omfattande reformer, men 1962 kom att bli året då 

svensk skola omformades dramatiskt. Folkskolan och dess parallella skolsystem (realskolan 

och flickskolorna) omstrukturerades till en enskild obligatorisk nioårig skola. Den här 

reformen kom att följa den trend som etablerats under tidigare årtionden, med en allt mer 

omfattande sekularisering. Konfessionell undervisning kom att avskaffas inom svensk skola.16 

Istället tog skolsystemet en neutral ställning i livsåskådningsfrågor, vilket tog sig tydligt 

                                                      
9 Richardson, 2010, sid. 52–53.  
10 Lundahl, 1989, sid. 55.   
11 Lundahl, 1989, sid. 56. 
12 Lundahl, 1989, sid. 58. 
13 Lundahl, 1989, sid. 71. 
14 Lundahl, 1989, sid. 74–76.  
15 Lundahl, 1989, sid. 80. 
16 Richardson, 2010, sid. 115. 
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uttryck i att det som tidigare varit kristendomsundervisning fick namnet 

religionsundervisning.17 Även många av de privatskolor som bedrev verksamhet i landet 

antingen kommunaliserades, förstatligades, eller lades ned. Sverige hade efter reformen ett av 

världens mest enhetliga skolsystem.18 

Högern kom att genomgå en viss ideologisk förändring under samma period, från 

världskrigets slut och framåt. Deras tidigare socialkonservativa prägel hade övergått till en allt 

mer marknadsliberal sådan. Detta ledde till kritik från flera grupper inom partiet, så som 

Högerns Kulturråd, vilket föga verkat ha påverkat förvandlingen.19 Istället förde Högern allt 

mindre en politik på socialkonservativ grund – religion var en personlig sak, och ingenting 

man baserade politik på. Visserligen återfanns viss socialkonservativ och kristen politik i 

partiets valmaterial, och visst fanns det fortfarande grupper inom partiet för vilka detta var 

hjärtefrågor, men deras inflytande i partiet i stort var marginellt.20 Istället förde partiet en 

utbildningspolitik anpassad efter individen, och dennes valfrihet – de akademiskt lagda borde 

inte behöva anpassa sig till medelmåttighet, och den som är bättre lämpad till kroppsligt 

arbete borde inte sitta kättrad vid en skolbänk, menade de.21  

De kommande årtiondena fram till det tidiga nittiotalets friskolereform skulle Högern fortsätta 

att utvecklas högerut, och utvecklas till ett parti som närmast kan betecknas som nyliberala – 

dock med vissa bevarade socialkonservativa drag. Huvudparollen för partiet var nu 

marknadsekonomin, enskilt ägande, individuell frihet och minskad offentlig sektor. Moderata 

samlingspartiet förde dock aldrig en lika omfattande ekonomiskt nyliberal politik som 

Margaret Thatchers konservativa parti i Storbritannien eller Ronald Reagans republikanska 

parti i Förenta Staterna.22 Den kritik som Högern förde mot skolan under denna period var 

präglad av denna utveckling: de hade nu satt sikte på att öka skolans individualisering, 

resultatinriktning och att främja valfriheten inom skolväsendet. För att nå dessa mål 

förespråkades den fria marknaden – att konkurrensutsätta skolan skulle inte bara göra den mer 

kostnadseffektiv, det skulle också främja valfriheten och det individens 

utvecklingsmöjligheter genom att erbjuda privata skolalternativ.23 

                                                      
17 Richardson, 2010, sid. 125–126.  
18 Richardson, 2010, sid. 137. 
19 Lundahl, 1989, sid. 128. 
20 Lundahl, 1989, sid. 145–147.  
21 Lundahl, 1989, sid. 141. 
22 Lundahl, 1989, sid. 184–185.  
23 Lundahl, 1989, sid. 186–189.  
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Kommunaliseringen och friskolereformen 

1980- och 90-talen kom att innebära stora reformer för skolväsendet. Den första av dessa 

reformer var kommunaliseringen av skolan, vilken godkändes av riksdagen 1989 och innebar 

att huvudsakligt ansvar för att driva skolan då var kommunernas. Kommun hade nu fullt 

arbetsgivaransvar, och var skyldig för att verksamheten nådde de nationella mål som regering 

och riksdag satte upp.24  

Kort efter skolans kommunalisering kom friskolereformen. De få skolorna verksamma utanför 

statens regi efter 1962 års skolreform kallades skolor med enskild huvudman, och fick enbart 

drivas om de särskilde sig från den allmänna skolan genom att undervisningen bedrevs med 

en särskild pedagogik (exempelvis Waldorfskolan). Dessa skolor kunde ses som ett 

komplement till den allmänna skolan. Detta förändrades dock genom friskolereformen – då 

fristående skolor gavs rätt att etablera sig på samma ekonomiska villkor som den 

kommunala.25 Pådrivande för den här reformen var främst den svenska borgerligheten, med 

Moderaterna som huvudsaklig förespråkare. Debatten som ledde fram till reformen hade 

kantats av begrepp så som avreglering, decentralisering och valfrihet, och Moderaterna 

riktade skarp kritik mot den alltför begränsande och ineffektiva skolan. Deras mål var ett 

konkurrensutsatt skolväsende, inom vilket privata huvudmän kunde driva skolverksamhet och 

föräldrar fritt kunde välja skola åt deras barn.26 

Reformen innebar ett förverkligande av deras utbildningspolitiska målsättning, och även om 

kraven för att få driva friskoleverksamhet skärptes något under den följande 

socialdemokratiska regeringens mandatperiod, så kvarstod systemet till stor del oförändrat.27 

Sverige hade nu ett skolsystem präglat av individuell valfrihet och flexibilitet – som dessutom 

kom att bedrivas på kristen etisk grund efter antagandet av en ny läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet, Lpo 94.28 

Grogrunden hos Pingströrelsen 

Moderata samlingspartiets långsamma ideologiska utveckling högerut på den politiska skalan 

lämnade, som jag visat ovan, en av sina ursprungliga väljargrupper utan den representation de 

efterfrågade: de socialkonservativa och kristna. Avsaknaden av ett parti som i deras mening 

                                                      
24 Richardson, 2010, sid. 161–164.  
25 Richardson, 2010, sid. 167–168.  
26 Forssell, 2011, sid. 54–60.  
27 Richardson, 2010, sid. 167–168.  
28 Richardson, 2010, sid. 185. 
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representerade deras intressen lämnade ett vakuum – ett vakuum som kom att fyllas av 

Kristen Demokratisk Samling. 

Kristen Demokratisk Samling (senare, Kristdemokratiska Samhällspartiet, ännu senare bara 

Kristdemokraterna, fortsatt benämnda KDS) har sina rötter i Sveriges frikyrkorörelse, och där 

främst hos pingströrelsen. Kärnan i den svenska pingströrelsen var Filadelfiaförsamlingen i 

Stockholm och deras pastor Lewi Pethrus29 – en man som kom att bli rörelsens ”starke man” 

och i stort obestridde ledarfigur30 – och den av Pethrus grundade och ledda dagstidningen 

Dagen.31 Pingströrelsen, vilka tidigare ofta associerat sig med och stött det Frisinnade 

Folkpartiet, kom att under 40- och 50-talet känna allt mer att partiet blivit allt mer 

kulturradikalt och sekulärt. Detta ledde till att Dagen distanserade sig från dem och blev 

uttalat partipolitiskt oberoende. Dagen valde istället att försöka influera andra partiet mot en 

mer kristligt förd politik.32 

Detta ledde Lewi Pethrus till att ansluta sig till Högerns Kulturråd år 1956, vilket var ett 

kulturpolitiskt samtalsforum för Högern. Pethrus menade att just Högern var det parti som 

mest värnade om kristligheten i Sverige. Besviken lämnade dock Lewi Pethrus rådet kort 

därefter, och engagerade sig istället i intresseorganisationen Kristet Samhälls-ansvar – KSA. 

Organisationen hade som mål att uppmana partier att presentera kristna kandidater, och sedan 

att influera den kristna opinionen att rösta på dessa i allmänna val.33 

Religionskunskap utan kristendom 

Det tidiga sextiotalets stora enhetsskolskolreform var som tidigare nämnts, för den kristna 

opinionen, en högst kontroversiell sådan. Kristendomskunskap kom att omdöpas till 

religionskunskap, flertalet veckotimmar försvann ur kursplanerna, och kyrkohistoriska 

moment kom att helt tas ur ämnet för att istället flyttas till historiekurserna. Detta drev Dagen 

till att kort därpå publicera en ledare med titeln Kristendomsundervisningen i skottgluggen, 

där Lewi Pethrus gick i hård polemik med reformen. Den kristna etikens roll som 

grundläggande för västerländska värderingar bedyrades, och Pethrus var noga med att påpeka 

att just kyrkan var skälet till att det ens fanns en skola i Sverige! 34 En namninsamling för att 

                                                      
29 Sahlberg, Carl-Erik, Pingströrelsen och tidningen Dagen – från sekt till kristet samhälle 1907–1963, Uppsala 

1977, sid. 84.   
30 Halldorf, Joel, Biskop Lewi Pethrus, Skellefteå 2017, sid. 10.  
31 Sahlberg, 1977, sid. 146. 
32 Johansson, Göran V., Kristen demokrati på svenska. Studier om KDS tillkomst och utveckling 1964–1982, 

Malmö 1985, sid. 61. 
33 Johansson, 1985, sid. 62. 
34 Johansson, 1985, sid. 82–83.    
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rädda kristendomsämnet organiserades snabbt, och till även organisatörernas förvåning så 

resulterade insamlingen i 2,1 miljoner underskrifter. Detta ledde Pethrus in på tankar om 

partibildning – om endast hälften av de som skrev under på insamlingen röstade på partiet, så 

skulle kristendomen ha mycket god representation i riksdagen, resonerade han.35 

KDS – från bildning till Bildt 

Pethrus höll 1964 en predikan i Linköping mer titeln Den kristna uppgiften inför det 

moraliska och andliga tidsläget, där han beskrev hur kristendomen hade tvingats till reträtt 

och förlorat sitt inflytande – bland annat inom familjelivet och skolväsendet.36 En knapp 

månad tidigare hade Pethrus i en ledare förespråkat bildandet av ett kristet demokratiskt parti. 

De existerande partierna, menade han, gjorde ingenting eller så gott som ingenting annat än 

att fokusera på materiella frågor – det saknades ett andligt perspektiv inom politiken. 

Skolreformen var ett tydligt exempel på hur vågen av avkristning drog fram genom samhället, 

med urholkade värderingar och moralisk vilsenhet som oundviklig följd menade han.37 

Debatten som följde kom att bli hätsk – både inom kristendomen och mot deras sekulära 

motståndare. I april 1964 lyckades dock Pethrus organisera en tillräckligt stor kristen opinion 

för att bilda Kristen Demokratisk Samling, med sig själv som partisekreterare och Birger 

Ekstedt som partiordförande. Det beslutades att detta var ett icke-socialistiskt, icke-borgerligt 

mittenparti, som skulle motarbeta avkristningen av samhället efter bästa förmåga.38 

Partiet kom att åtnjuta sporadiska framgångar på kommun- och landstingsnivå, med stor 

rörlighet inom väljargruppen (vissa år var så många som hälften av deras väljare nya). Först i 

valet 1985 kom KDS in i riksdagen, och då genom ett valtekniskt samarbete med 

Centerpartiet.39 Under partinamnet Centern så kom KDS dåvarande partiledare Alf Svensson 

– som hade ersatt Birger Ekstedt 1972 – in i riksdagen.40 KDS samlade i 1991 års riksdagsval 

ett väljarstöd över 4 procent av rösterna, och kom därmed in i riksdagen. De blev då del av 

den borgerliga fyrpartiregeringen Bildt.41 

                                                      
35 Johansson, 1985, sid. 84–87.  
36 Johansson, 1985, sid. 82.  
37 Johansson, 1985, sid. 96. 
38 Johansson, 1985, sid. 119–120.  
39 Johansson, 1985, sid. 289–290.  
40 Kvarnström och Hedenborg, 2013, sid. 315.   
41 Kvarnström och Hedenborg, 2013, sid. 312. 
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Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning relevant till den här studien. Nedan 

presenteras följer en litteraturöversikt rörande den kristdemokratiska ideologin, svenska 

konfessionella skolor, och 1990-talets friskolereform. 

Kristdemokrati  

Vad är då kristdemokratins ideologiska kärna? Kristdemokratin bygger enligt Göran V 

Johansson på kristen humanism, en humanism ur ett kristet perspektiv, grundat på kristna 

värderingar som innefattar människans värde, frihet, och solidaritet. Detta, menar 

kristdemokrater, är själva ursprunget till västerländsk kultur genom historien. Just hur 

ideologin tar sig uttryck i praktisk politik skiljer sig åt mellan länder, men statsvetare menar 

att alla kristdemokratiska partier har en serie gemensamma nämnare.42  

De menar alltså att Gud har skapat människan i sin avbild, och att varje människa därmed har 

ett okränkbart värde i sig själv. Detta är själva grunden till kristdemokratins människosyn. 

Människan besitter dock i deras mening också ett stort ansvar jämtemot skapelsen – vad som 

ofta kallas förvaltarskapet – vilket i praktiken innebär att varje människa har ansvar inte bara 

för sig själv, utan för sin familj, sitt samhälle och naturen runt sig.43  

Den här ansvarstanken har lett till att solidaritet och jämlikhet blivit kristdemokratiska ledord. 

Familjen – den oundgängliga grunden till samhället enligt kristdemokrater – kallas ofta för 

samhällets ”solidaritetsskola”, och är källan till en individs personliga utveckling och 

uppfostran till en ansvarsfull människa. Den här solidaritetstanken leder ofta till att 

kristdemokratiska partier driver en progressiv socialpolitik för de utsatta i samhället: sjuka, 

äldre, handikappade, med flera. Alla människor har ju trots allt ett gudagivet eget värde, 

menar de. Samhällets hjälp är dock inte villkorslös – varje människa har ett ansvar att bidra 

till sitt samhälle till sin bästa förmåga, och samhället i sin tur har ett ansvar att garantera 

trygghet och stöd till individen.44 

Demokrati ligger också kristdemokratin nära. Demokratin, menar de, är helt avhängig kristna 

värderingar och är en del av en sekellång kristen tradition. Värderingar som vi idag ser som 

västerländska, menar de i själva är fallet fallna ur kristendomen: ansvar, frihet, allas lika värde 

och solidaritet. För att demokrati ska fungera effektivt och rättvist menar kristdemokratin att 

                                                      
42 Johansson, 1985, sid. 27–28.    
43 Johansson, 1985, sid. 27–28.    
44 Johansson, 1985, sid. 28–29.    
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decentralisering måste eftersträvas. Familjen, bygden, skolan och kyrkan fanns alla före 

staten, och bör ses som självständiga sociala enheter.45 

På politikens höger-vänsterskala befinner sig kristdemokratin traditionellt närmre mitten, där 

de utövar social marknadsekonomisk politik. Detta är deras lösning på den klassiska 

motsättningen mellan marknadsliberalism – som de anser är osolidarisk och isolerande – och 

planekonomi – vilken de ser som begränsande och toppstyrd. Den här balansgången mellan 

individualism och kollektivism är genomgående för all kristdemokratisk politik, inte bara 

ekonomisk.46 

Konfessionella skolor 

Av intresse för denna studie är en konfessionell friskolas natur. Vad innebär konfessionalism? 

Hans Ingvar Roth skriver i sitt kapitel av antologin Religiösa friskolor i Sverige, att en vanlig 

definition är att huvudmannen för skolan är ett religiöst samfund, men att detta enbart är en 

snäv definition som är av begränsad användbarhet. Han presenterar istället en skala mellan 

svagt konfessionella skolor och starkt konfessionella skolor. En skola placeras åt det ”starkare 

hållet” beroende på mängden konfessionella komponenter den uppvisar, och beroende på 

styrkan av dessa komponenter. Roth listar förslag på dessa: en aktiv rekryteringsverksamhet 

in i samfundet, att intagning i skolan begränsas av ansökandens livsåskådning, att lärarna har 

en religiös bakgrund (så som präst eller imam), uniformer enhetliga med skolans 

livsåskådning, mängden religiösa symboler på skolan, med flera.47 

Roth menar dock att en väldigt ”svagt” konfessionell skola inte behöver uppvisa många av 

dessa tecken. Den behöver inte nödvändigtvis ha ett samfund som huvudman, personalen 

behöver inte vara troende eller skolad inom religionen, intaget kan vara fritt, religiösa 

symboler behöver inte finnas, skolan behöver inte förankra sin värdegrund i en religion, och 

så vidare. Istället kan skolan ha som mål att inkludera eleverna i en kontext där de senare kan 

utsättas för ett samfunds inflytande, exempelvis av samfundet organiserade evenemang.48 

Ett exempel på en skola som inte själv benämner sig som en konfessionell skola, men som har 

sin värdegrund förankrad i en religion, är Katarinaskolan i Uppsala. Skolverket har klassat 

                                                      
45 Johansson, 1985, sid. 30. 
46 Johansson, 1985, sid. 31–32.    
47 Roth, Hans Ingvar, ”Sekulärhumanistisk kritik av religiösa friskolor”, i: Berglund, Jenny och Larsson, Göran 

(red.), Religiösa friskolor i Sverige, Lund 2007, sid. 280.  
48 Roth, 2007, sid. 281.  
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skolans verksamhet som konfessionell.49 Skolan har profilerat sig som en ”humanistiskt 

kristen” skola, som inkorporerar kristendomen i sin humanioraundervisning och uttryckligen 

lägger stort fokus på kristendomens roll som förlaga till västerländska humanistiska 

värderingar. Eleverna, menar huvudmännen, kan genom en djupare förståelse för kristen 

tradition, kristna värderingar och kristen historia därför bättre förstå samhällets historia, konst 

och kultur. Skolan tydliggör också att den undervisar objektivt om religion, inte i religion. 

Skoldagen inleds med morgonsamling med bön, och skolan håller ibland gudstjänster.50 

Vad som konstituerar en konfessionell skola är alltså svårdefinierat, och behöver inte innebära 

att undervisningen är av religiös karaktär. I vissa fall, så som Katarinaskolan, tycks det att 

verksamhetens anknytning till en explicit religiös värdegrund – och de få utlopp detta får i 

skolans verksamhet – är tillräckligt för att Skolverket skall klassa skolan som konfessionell. 

Inledningen av antologin Religiösa friskolor i Sverige erbjuder förslaget om att en skola som 

fostrar elever in i en viss livsåskådning kan ses som konfessionell, men erkänner att inte heller 

det kriteriet täcker in samtliga variationer på konfessionell undervisning.51 

Friskolereformen 

Den överhängande majoriteten av den forskning som bedrivits om 1990-talets friskolereform 

handlar om dess konsekvenser ur exempelvis ett undervisnings-, policy- eller ekonomiskt 

perspektiv.52 Av stor vikt av den här studien har dock Sun-Joon Hwangs studie av reformen 

varit, och i synnerhet dennes fokus på valfrihetsbegreppet.53  

Hwang beskriver hur valfrihetsbegreppet i 1980-talets begynnelse brukades flitigt av 

Moderaterna, i skarp kontrast till den sittande socialdemokratiska regeringen. Valfrihet, 

hävdade Moderaternas partiledare Ulf Adelsohn år 1982, var en i samhället grundläggande 

rättighet. Detta präglade partiets utbildningspolitik – skolan skulle präglas av en 

marknadslogik och individuell valfrihet54 Stöd för detta finner vi även hos Lundahl, som 

beskriver hur de centrala budskapen i Moderaternas utbildningspolitik var marknadskrafters 

förmåga att korrigera skolors ineffektivitet, och allas rätt att själv välja utbildning.55  

                                                      
49 Löfstedt, Malin, “Katarinaskolan – en humanistisk skola på kristen grund”, i: Berglund, Jenny och Larsson, 

Göran (red.), Religiösa friskolor i Sverige, Lund 2007, sid. 181. 
50 Löfstedt, 2007, sid. 176–179.   
51 Berglund, Jenny och Larsson, Göran, ”Inledning”, i: Berglund, Jenny och Larsson, Göran (red.), Religiösa 

friskolor i Sverige, Lund 2007, sid. 9. 
52 För exempel på detta se: Parding, 2011. 
53 Hwang, Sun-Joon, ”Kampen om valfrihet i skolpolitiken”, Kommunal ekonomi och politik, vol. 6 no. 2 

(2002): sid. 7–44.  
54 Hwang, 2002, sid. 16. 
55 Lundahl, 1989, sid. 189.  
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1980-talet präglades av moderata försök att etablera ett nytt statligt bidragssystem för 

utbildningsväsendet, där skolor oberoende om de bedrevs offentligt eller privat kunde vara 

verksamma på jämlika ekonomiska villkor. Detta var av yttersta vikt för individens valfrihet 

menade partiet – inte bara då detta gav friskolor större chans att etablera sig och erbjuda fler 

former av utbildning, utan också då dessa friskolor bedrevs med statliga medel och inte 

skolavgift för eleverna. Ett friskolesystem där elever inte erbjöds friskolealternativ 

finansierade av staten var ett system som exkluderade de sämre bemedlade, och som därför 

också bidrog till klassklyftor, menade Moderaterna. Under det sena 1980-talet förespråkade 

partiet ett sådant system i form av skolpengssystemet, vari varje skola erhöll statliga medel 

baserat på antal elever.56 

Slutet av 1980-talet förde även med sig ett paradigmskifte inom svensk förvaltning och 

politik, där mål- och resultatstyrning förhärskade, och decentralisering och valfrihet blev 

ledord.57 Detta ledde Socialdemokraterna till att också anamma begreppet valfrihet.58 

Begreppet hade dock annan innebörd för Socialdemokraterna än för Moderaterna: ur ett 

socialdemokratiskt perspektiv innebar valfrihet en individs rätt att välja tillval i sin utbildning 

inom den skola den tilldelats, en lärares rätt att få utveckla sin pedagogiska stil, och skolas rätt 

att erbjuda en särskild profil, exempelvis dans eller teater. Socialdemokraterna undvek dock 

att använda begreppet för att beskriva valet mellan offentlig eller fristående skola.59 Denna 

motsträvighet cementerades när närhets- och likvärdighetsprinciperna skrevs in i skollagen 

1990.60  

1990-talet kom att innebära en ännu intensivare strid mellan Socialdemokraterna och 

Moderaterna om friskolefrågan. Moderaterna förkastade den socialdemokratiska definitionen 

av valfrihet, och använde parallella begrepp så som ”reell valfrihet” och ”ett fritt val” för att 

ytterligare distansera sitt eget valfrihetsbegrepp från Socialdemokraternas. Regeringsskiftet 

1991 innebar en moderatledd regering, som omedelbart kom att genomdriva den reform de 

efterfrågat.61 I regeringsställning kom det moderata valfrihetsbegreppets innebörd att 

utkristalliseras i ”ett fritt val av skola oavsett om det rörde sig om en fristående eller 

                                                      
56 Hwang, 2002, sid. 17–18.  
57 Hwang, 2002, sid. 19, och Erixon Arreman, Inger; Lundahl, Lisbeth; Lundström, Ulf och Rönnberg, Linda, 

“Setting Things Right? Swedish Upper Secondary School Reform in a 40-Year Perspective”, European Journal 

of Education, vol. 45, no. 1 (2010): sid. 49. 
58 Hwang, 2002, sid. 19. 
59 Hwang, 2002, sid. 20–22.  
60 Hwang, 2002, sid. 23. 
61 Hwang, 2002, sid. 24–25.  
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kommunal skola, eller om det rörde sig inom eller över kommungränserna.”62 Valfrihet var 

för moderaterna både mål och medel. Rätten att välja skola för sitt barn hävdades, och 

hänvisades bland annat till internationella konventioner, så som FN:s.63 

Socialdemokraterna var högst kritiska till reformen, vad de menade var Moderaternas skeva 

syn på begreppet valfrihet, och hur diverse positiva utvecklingar tillskrevs valfrihet utan 

belägg eller analys. Socialdemokraterna återvann regeringsmakten 1995, men tycks då ha 

börjat ansluta sig till den moderata definitionen av begreppet. Under mandatperioden kom 

regeringen att använda sig av samma argument som Moderaterna för att förespråka valfrihet 

inom utbildningsväsendet, och den tidigare skarpa kritiken avtog. Valfrihet trädde fram 

parallellt med likvärdighetsprincipen som grundval i den socialdemokratiska skolpolitiska 

värdegrunden.64 

Teoretiska utgångspunkter 

Den här studien har sin teoretiska utgångspunkt i Samuel Moyns arbete om kristendomens 

etablerande av mänskliga rättigheter i ett försök att motverka sekulärismens framfart i 

efterkrigstidens Europa. I sin bok Christian Human Rights beskrivs ingående framväxten av 

konceptet mänskliga rättigheter, däribland främst trosfrihet och idén om den okränkbara 

individen, och hur de kom att vävas samman med den moderna kristna högern och synen på 

västerländsk demokrati under nittonhundratalets mitt. 

Innan 1940-talet fanns ingen explicit anknytning mellan vår moderna uppfattning av 

mänskliga rättigheter och västerländska liberala demokratier. Moyn visar istället på hur det i 

huvudsak var kristna opinionsbildare och politiker som drev på konceptet och kämpade för 

vad vi idag kan anse vara i stort sett sekulära och liberala värderingar.65 Kampen de bedrev 

hade som avsikt att skydda kristendomen inte bara från sekulariseringen och de allt mer 

liberala värderingarna på hemmaplan, utan också från östblockets kommunism – en regim 

som aktivt verkat för att avkristna sin befolkning.66 Två trendsättande exempel på detta är 

deras inblandning i utvecklandet av två av de dokument som historiskt kan anses utgöra en 

form av ”kanon” vad mänskliga rättigheter anbelangar: FN:s deklaration om de mänskliga 

rättigheterna67 och Europeiska konventionen. I synnerhet den senare av de två kom att 

                                                      
62 Hwang, 2002, sid. 27. 
63 Hwang, 2002, sid. 28. 
64 Hwang, 2002, sid. 30–32.  
65 Moyn, Samuel, Christian Human Rights, Philadelphia 2015, sid. 7–8. 
66 Moyn, 2015, sid. 147. 
67 Moyn, 2015, sid. 149. 
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implicit sammanlänka europeisk civilisation och det kristna arvet, och proponenter av det 

perspektivet talade ofta om hur kristendomen representerade självaste essensen av den 

västerländska demokratiska civilisationen.68 

Parallellt med att begreppet ”kristna värderingar” kom att sammanlänkas med västerländsk 

idétradition, så kom även individens okränkbarhet och integritet att etablera sig som 

grundpelaren till mänskliga rättigheter. Påståendet att varje människa erhåller ett egenvärde 

tas idag a priori som sanning, men så var inte fallet under första halvan av 1900-talet.69 Detta 

nya fokus på individen som en helig enhet med ett medfött egenvärde gav kristdemokratin en 

chans att florera i och med dennas förmåga att tilltala de människor som var vilsna mellan den 

kalla och materiella individualismens ensamhet och den totalitära socialismen.70 Resultatet av 

detta var decennier av kristdemokratin i en politiskt hegemonisk roll i stora delar av Europa. 

Detta gällde dock inte alla länder. Kristdemokratin lyckades med detta genom att utveckla och 

stödja sig på till synes neutrala och sekulära värderingar, och mänskliga rättigheter.71 

Kristen Demokratisk Samling, senare Kristdemokratiska Samhällspartiet, uppstod ur just det 

här klimatet, varför min studie har valt att luta sig på de idéer Moyn presenterar. Att dra 

paralleller mellan den kristna rörelsen för mänskliga rättigheter och det svenska 

kristdemokratiska partiet tycks rimligt, i synnerhet när man tar partiets historia i beaktning. 

Detta menar jag är ett utmärkt sätt att förstå KDS agerande på den svenska politiska arenan. 

Moyns arbete är här att förstå som en instruktionsbok till hur europeisk kristdemokrati driver 

sin politik och är därför väl anpassat till den här studiens analys. Denna instruktionsbok 

tillåter oss uppmärksamma laddade koncept som för oinitierade framstår som värdeneutrala, 

och kanske därför utan relevans, och den låter oss ringa in det relevanta hos källmaterialet och 

förstå det ur ett bredare perspektiv. Av särskild relevans för den här studien är hävdandet av 

till synes omutbara och värdeneutrala mänskliga rättigheter för att driva sin agenda, främst 

bland dem rätten till trosfrihet och föräldrarätten. 

Metod och källor 

Metodologisk ansats 

Den här studien kommer att bearbeta det empiriska materialet genom en kvalitativ textanalys. 

Per Widén beskriver i Handbok i kvalitativ analys textanalys som en process genom vilken 

                                                      
68 Moyn, 2015, sid. 159–161.  
69 Moyn, 2015, sid. 2. 
70 Moyn, 2015, sid. 3. 
71 Moyn, 2015, sid. 14. 
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man selekterar och förhåller sig till texter och deras innehåll för att skapa kunskap om deras 

innehåll. Han delar upp textanalys i tre dimensioner, av vilka den första är av relevans för den 

här studien.72 

Den första analysdimensionen, menar Widén, innefattar att skapa kunskap om en aktör (en 

individ eller grupp) genom de texter som aktören producerat. Då den här studien har som mål 

att förstå en viss grupp, känns detta som en lämplig analytisk dimension att arbeta inom.73 

Widén skriver vidare att kritiska frågor är nyckeln till analytiskt arbete – att de verkar som 

textanalytiska redskap. Just därför bör de anpassas väl efter analysens syfte. De analytiska 

dimensionerna återvänder här som vägledande i vem en undersökning ställer frågor om. Den 

första analytiska dimensionen, som riktar sig till att förstå en aktör, leder därför till att 

frågorna ställs just om aktören. Detta har varit vägledandet i operationaliserandet av studiens 

syfte.74 

Här återkommer det teoretiska perspektiv som presenterades tidigare i studien. Jag vill mena 

att det material den här studien använder sig av är motsträvigt försök att förstå det genom en 

ordagrann avläsning. Min teoretiska utgångspunkt placerar KDS i en rörelse, en zeitgeist, 

inom vilken till synes värdeneutral retorik i själva verket är uttryck för en specifik ideologi. 

Därför är det viktigt att förstå materialet ur ett större perspektiv, i det här fallet Moyns teori 

om kristna högerns människorättsretorik. 

Detta borde inte förstås som att de aktörerna som producerat studiens undersökningsmaterial 

har försökt dupera läsaren, eller på annat vis agerat oärligt. Detta är för studien av bristande 

relevans. Det borde istället förstås som att en grupp måste förstås med sitt eget språk.  

Källmaterial – urval och beslutsfattande 

Widén skriver även om val av källmaterial. Om politiska texter skriver han att dessa innefattar 

partiprogram, motioner, remisser eller lagar, och är lämpliga att använda i fall där 

undersökningen söker svar på när en debatt tagit plats, hur debatten sett ut, och hur partier 

ställt sig i frågan.75 Då den här studien söker svar på hur just KDS positionerat sig, passar 

alltså politiska texter väl. Jag har därför valt att utgå från de motioner som partiets 

representanter lagt i riksdagen under perioden, samt de partiprogram som producerats av 

                                                      
72 Widén, Pär, ”Kvalitativ textanalys”, i: Fejes, Andreas och Thornberg, Robert (red.), Handbok i kvalitativ 

analys, Stockholm 2009, sid. 138. 
73 Widén, 2009, sid. 139–140. 
74 Widén, 2009, sid. 143. 
75 Widén, 2009, sid. 140–141.  
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partiet under samma period. Partiprogrammen menar jag är goda representationer för partiets 

marknadsförda politik och är även omfattande sammanställningar av partiets politiska 

ställningstaganden. Motioner representerar istället den politik som partirepresentanter förde 

på riksnivå, och är därmed representationer för partiets politik omsatt i praktik. Detta menar 

jag ger undersökningen god empirisk grund.  

Sammanlagt har drygt ett tusen motioner hanterats mellan åren 1991 och 1994, samt drygt 30 

lagda motioner av Alf Svensson under hans tid som ensam representant för partiet genom 

valteknisk samverkan med Centerpartiet mandatperioden 1985–88. Alla dessa har hämtats ur 

riksdagens digitala arkiv. Ur dessa har alla motioner som gäller skola eller utbildning sorterats 

ut, totalt 41 lagda av partiet under mandatperioden 1991–94 och ytterligare tio lagda av Alf 

Svensson under mandatperioden 1985–88. Partiprogrammen som publicerades 1984 och 1987 

var de som var gällande under den period som studien omfattar. Partiprogrammet från 1984 

omfattar den period som en representant för KDS för första gången valdes in i riksdagen (Alf 

Svensson i valet 1985, dock som riksdagsledamot för Centern), och partiprogrammet från 

1987 var det senast publicerade inför valet 1991 då partiet för första gången överskred 4-

procentsspärren (det byttes ut först 1996).  

Ur ett källkritiskt perspektiv framstår materialet i hög utsträckning som tillförlitligt. Allt 

material är tendentiöst, men då studien analyserar material producerat av en politisk aktör är 

detta naturligt. Om partipiskan – en metafor för den press ett parti utövar mot sina 

medlemmar att uttrycka åsikter homogena med partiets – är osedvanligt slak, i svenska mått 

mätt, kan dock viss variation uppstå hos de individuella motionärerna och deras lagda 

motioner. Där detta sker inom studiens intressesfär kommer detta att inkluderas i analysen. 

Studiens omfattning och begränsade tidsrymd uteslöt tyvärr ytterligare material, vilket 

bidragit till en mer trovärdig slutsats. Om studien skulle utökas hade jag även inkluderat 

protokoll från de partikongresser som hölls under och inför studieperioden för att ge en 

inblick i partiets inre debatt. Fanns där en splittring som inte syns i mitt material? Även 

reservationer i riksdagen kan vara av relevans för en kompletterande studie. Studien kunde 

också breddas något och inkludera tidningen Dagen, och vilken roll den hade som 

opinionsbildare. Dagen hade, vilket är tydligt i min beskrivning av KDS framväxt, en 
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nyckelroll i partiets bildning, och kom att även i framtiden ha stort inflytande på partiet76 och 

gav alltjämt uttryck för liknande politiska ställningstaganden som KDS.77 

Studiens tidsram är anpassad efter två faktorer: studiens tidsbegränsning, och tidperiodens 

relevans. Startskottet återfinns vid partiprogrammet 1984 och sträcker sig tio år framåt i tiden 

till och med riksdagsåret 1993/1994. Detta täcker in de relevantaste händelserna: Alf 

Svenssons inträde i riksdagen 1985 och följande mandatperiod, partiets inträde i riksdagen 

1991 och följande mandatperiod, debatten som ledde fram till friskolereformen, 

friskolereformen, och de direkta efterdyningarna av reformen. Då urvalsperioden delvis 

anpassades efter studiens tidsbegränsning, finns det även där plats för kompletterande 

undersökningar. Ändras partiets skolpolitiska budskap nämnvärt ett decennium efter att 

friskolereformen tagit plats? Ett decennium tidigare? Såg den politik som partiet förde på 

kommunnivå runt om i landet annorlunda ut innan de trädde in i riksdagen? Idéerna är många.  

                                                      
76 Sahlberg, Carl-Erik, Pingströrelsen, kyrkorna och samhället – en studie kring tidningen Dagen 1964–1974, 

Uppsala 1996, sid. 187. 
77 Sahlberg, 1996, sid. 138. 
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Undersökning 

Följande kapitel är uppdelat i tre delar, där de första två avsnitten inriktar sig på en av 

studiens två frågeställningar. Avsnitten kommer att presentera det empiriska materialet, och 

analysera det löpande, och avslutas bägge med en kort sammanfattning. Det tredje avsnittet är 

en avslutande sammanfattning och analys, där studiens resultat presenteras. 

Friskolors vara, eller icke vara 

Jag inleder med partiets två partiprogram. Bägge inleds med ett inledande stycke om KDS 

grundvärderingar, och bägge delar sedan upp sig i en serie kapitel i vilka partiet förklarar sina 

ställningstaganden i olika frågor. Från båda partiprogrammen har kapitlet ”Utbildning” givit 

mest relevant material. 

Partiprogrammet för år 1984 ger en redan i dess inledning ett exempel på ett resonemang som 

konsekvent återkommer i materialet. Texten konstaterade att partiet står upp för mänskliga 

rättigheter, och där särskilt yttrande- och religionsfrihet.78 Även om detta liknar de argument 

som en enligt Moyn bör vänta sig, så ger detta dock otillräckligt empiriskt underlag om en vill 

hävda att KDS stöder konceptet friskolor. Partiprogrammet publicerat 1987 ger dock 

ytterligare stöd, då partiet återigen inledde programmet med att hävda sitt stöd för mänskliga 

rättigheter, och denna gång betonar föräldrarätten.79  

Partiprogrammen har som sagt även kapitel avgränsade efter de politiska områden partiet fann 

viktiga. Här förstärks mönstret. Under kapitelrubriken ”Utbildning” återvänder mänskliga 

rättigheter två gånger. KDS bedyrar att: 

Enligt svensk lag och internationell konvention tillförsäkras föräldrarna 

bestämmanderätten i fråga om barnens uppfostran och undervisning. Denna skall stå i 

överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.80 

Här yrkade alltså partiet på att föräldrar, genom internationella konventioner, hade rätten att 

själva besluta om sina barns utbildning och uppfostran. Vad var då alternativet till det 

allmänna skolsystemet? I texten står att ”Föräldrarätten och religionsfriheten kräver 

möjligheter för oliktänkande att få alternativ undervisning. Rätt till friskolor skall finnas.”81 

Kristen Demokratisk Samling var alltså ett parti som förespråkade en friskolereform – och 

                                                      
78 KDS, Partiprogram, Stockholm 1984, sid. 3–4.   
79 KDS, Partiprogram för Kristdemokratiska samhällspartiet, Stockholm 1987, sid. 11. 
80 KDS, 1984, sid. 10. 
81 Ibid. 
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härledde detta till internationella konventioner om mänskliga rättigheter, då i synnerhet 

föräldrarätten. 

Under partiprogrammets rubrik ”Förskolan” står återigen att en alternativ undervisningsform 

måste kunna bedrivas av andra huvudmän än stat eller kommun på samma ekonomiska villkor 

som dessa. Texten ger exempel på alternativa huvudmän: församling, ideell organisation eller 

studieförbund.82 Under rubriken ”Författningsfrågor” står i texten att ”Undervisningens frihet 

bör garanteras genom att eden i internationell konvention och svensk lag fastlagda 

föräldrarätten införs i grundlagen”83 och senare även att ”Innehållet i av Sverige godkända 

internationella konventioner skall införas i svensk lag.”84 I synnerhet den första av de två är 

av relevans för denna undersökning, då partiet uttryckligen efterfrågade ”undervisningens 

frihet” i enlighet med föräldrarätten. Ett krav på etableringsrätt för friskolor återkommer i 

kapitlet ”Kommunalpolitik” flertalet gånger, exempelvis där partiet krävde ”/…/ möjligheter 

för oliktänkande att få alternativ undervisning” i enlighet med föräldrarätten och 

religionsfriheten.85 

Detta partiprogram är dock publicerat 1984, nästan ett decennium innan en friskolereform 

skulle genomföras och minst tre år innan resten av studiens material. Hade partiet ändrat sig 

fram till publicerandet av 1987 års program? Under rubriken ”Familjepolitik” stod det i 1987 

års partiprogram om alla föräldrars rätt att utöva inflytande över sitt barns utbildning och 

uppfostran,86 med det är först under rubriken ”Utbildningspolitik” som texten fullt ut berör 

frågan om friskolor. Det står att: 

Den i internationella konventioner fastställda föräldrarätten skall gälla inom svenskt 

skolväsende. Därför skall i princip rätt till friskolor gälla. Sådana skolor skall ges med 

den allmänna skolan likvärdiga ekonomiska villkor.87 

Detta, kan vi konstatera, bekräftar att partiet bibehållit sitt tidigare ställningstagande, och 

fortfarande efterfrågade likvärdiga ekonomiska villkor för friskolor vis-à-vis den allmänna 

skolan. Vidare berör dock inte 1987 års partiprogram alls friskolefrågan. Undersökningen går 

här vidare till den riksdagspolitik som partiet förde under mandatperioden 1985–1988.  

                                                      
82 KDS, 1984, sid. 11.  
83 KDS, 1984, sid. 47.  
84 Ibid. 
85 KDS, 1984, sid. 85–86.  
86 KDS, 1987, sid. 19.  
87 KDS, 1987, sid. 37.  
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Partiet hade under mandatperioden sin första representant i riksdagen, partiledaren Alf 

Svensson. Under mandatperioden kom Svensson att lägga 36 motioner i riksdagen, varav 10 

var av utbildningspolitisk karaktär. Utbildningspolitik tycks alltså ha varit en central fråga för 

partiet.  

I motion 1987/88:U540 beskrev Svensson hur Sverige, när landet ratificerade 

Europakonventionen 1953, gjorde förbehåll mot artikel två, vilken innehåller föräldrarätten. 

Resultatet av detta, menade Svensson, skulle då vara att friskolor diskriminerats, och likaså 

individer som är berättigade sin egen religion. Därför bör föräldrarätten inskrivas i svensk 

grundlag.88 Detta följs upp med ytterligare en motion av Svensson, som hemställer att 

föräldrarätten borde skrivas in i regeringsformen.89  

Den mest omfattande utbildningspolitiska motionen som Svensson lade var på 36 000 tecken, 

och beskrev partiets fulla utbildningspolitiska målsättning. I motionen står skrivet att friskolor 

är en demokratisk rättighet i enlighet med föräldrarätten. Oavsett skolans form, menade 

Svensson, så kommer det att finnas föräldrar som menar att skolan motarbetar deras försök att 

fostra deras barn i enlighet med deras livsåskådning.90 Detta är allt som står i motionen om 

just friskolor, men studien kommer att återvända till den senare av andra anledningar.  

Kristdemokratiska Samhällspartiet, som det kallades under Svenssons första mandatperiod, 

tog alltså tydlig ställning för friskolors etableringsrätt på samma ekonomiska villkor som den 

allmänna skolan. Stöd för detta fann de i Europakonventionens föräldrarätt. Efter valet 1991 

var Svensson inte längre ensam representant för KDS. Hur agerade partiet denna 

mandatperiod? 

Flera kristdemokratiska riksdagsledamöter reserverade sig i tre borgerligt blocköverskridande 

motioner mot delar av friskolereformen, vilken då var en av regeringen presenterad 

proposition. I motion 1991/92:Ub69 kritiserade Larz Johansson kraftigt reformens läroplan, 

vilken inte garanterade religionsundervisning för alla program.91 I motion 1991/92:Ub66 av 

Mikael Odenberg, där Jerzy Einhorn återfinns som kristdemokratisk medmotionär, riktades 

kritik mot reformen då den inte inkluderade de internationella friskolorna i det förslagna 

bidragssystemet som skulle garantera lika ekonomiska villkor för friskolor och den allmänna 

                                                      
88 Motion 1987/88:U540, om föräldrarätten. 
89 Motion 1987/88:K229, om grundlagsfäst föräldrarätt. 
90 Motion 1987/88:Ub230, om skolpolitiken. 
91 Motion 1991/92:Ub69, med anledning av prop. 1991/92:157 Vissa gymnasie- och vuxenutbildningsfrågor 

m.m. 
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skolan.92 I motion 1992/93:Sk605 lade Ulla Tillander och Ingrid Näslund en 

blocköverskridande motion som kritiserade den orättvisa mervärdesskatt som enbart den 

offentliga skolan var befriad från. Denna skatt var att se som ekonomisk bestraffning som 

begränsade friskolors möjlighet att bedriva sin verksamhet, och därmed också begränsade 

valfriheten i samhället. Gemensamt för dessa tre motioner dock, är både att de var 

blocköverskridande och att de inte riktar kritik mot reformens mål att tillåta friskolors 

etablering på samma villkor som den allmänna skolan. Den andra ämnade till och med att 

inkludera fler skolformer, och den tredje att begränsa deras beskattning! Deras 

blocköverskridande natur gör dock att vi måste ifrågasätta hur representativa de faktiskt är för 

KDS. Vilka motioner lades enbart av representanter för KDS? 

Två motioner lagda av KDS uttryckte ett explicit samband mellan rätten till friskolors 

etableringsrätt och föräldrarätten. Den första av dessa, motion 1991/92:Ub227 är titulerad 

Föräldrarätten och yrkade på föräldrarättens inkorporerande i Svensk grundlag. Svenska 

friskolor hade länge utsatts för diskriminering just för att Sverige inte ratificerat den artikeln i 

Europakonventionen.93 Den senare av de två handlade istället om att föräldrar till vissa barn 

inte hade samma valfrihet i val av skola som alla andra i enlighet med ”internationella 

konventioner.”94 

Två stora skolpolitiska manifest i form av motioner, liknande den Alf Svensson lagt tidigare, 

återfinns under mandatperioden: motionerna 1992/93Ub:525 och 1993/1994:Ub351. I den 

första av dessa skrev Åke Carnerö flera gånger om friskolefrågan. Först och främst 

uppmärksammade han att ” Rätten till att välja skola måste också följas av rätten till att starta 

skola, annars finns det inga skolor att välja mellan”95 och yrkade senare på att friskolor bör bli 

momsbefriade, då momsen är en orättvis ekonomisk börda som den allmänna skolan inte 

tvingades bära. Mänskliga rättigheter återfinns endast en gång i motionen, och då inte i 

relation till föräldrarätten.96 I den senare motionen, som presenterades för riksdagen efter att 

reformen godkänts, skrev Alwa Wennerlund och Rose-Marie Frebran att: 

                                                      
92 Motion 1991/92:Ub66, med anledning av prop. 1991/92:95 Valfrihet och fristående skolor. 
93 Motion 1991/92:Ub227, Föräldrarätten. 
94 Motion 1992/93:Ub481, Valet av skola för utvecklingsstörda barn. 
95 Motion 1992/93:Ub525, Morgondagens skola. 
96 Ibid. 
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De senaste åren har flera positiva förändringar på skolans område genomförts. Elever 

och föräldrar har getts reella möjligheter att välja skola, och fristående skolor med olika 

profiler har getts likvärdiga ekonomiska villkor med den kommunala skolan.97 

Detta kan inte ses som annat än ett explicit stöd för friskolereformen. En viss kritik riktas 

dock mot reformen, vilken motionärerna menade diskriminerar mot ”utvecklingsstörda barn” 

och deras föräldrar, vilka inte hade rätten att välja skola för deras barn. Det avgjordes istället 

av kommunens särskolenämnd. Återigen ser vi kritik mot reformen, inte för att den gått emot 

KDS ambitioner, utan för att den inte gått långt nog. Motionen refererar dock aldrig till vare 

sig internationella konventioner, mänskliga rättigheter eller föräldrarätten – trots dokumentets 

storlek – utan hänvisar istället enbart till individens valfrihet98 Har kristdemokraterna övergett 

denna argumentationslinje?  

Det finns det delvis stöd för. Att KDS skulle ha förespråkat friskolereformen är vid det här 

laget utan tvivel, men rätten till valfrihet tycks ha tappat sin anknytning till föräldrarätten och 

internationella konventioner i materialet. Begreppet valfrihet kom istället att i 

mandatperiodens sista riksdagsår allt mer användas utan härledning till vare sig det vaga 

begreppet ”internationella konventioner” eller det mer specifika ”föräldrarätten”. Tidigare 

hade föräldrarätten varit garanten för föräldrars inflytande över sitt barns utbildning, och 

därför också deras rätt att välja den skola som de menar passa dem bäst. Detta tycks ha avtagit 

eftersom – valfrihet som koncept kvarstår, men härleds inte längre till en högre makt, så att 

säga. 

Jag vill dock reservera mig från slutsatsen att de mänskliga rättigheterna tappat influens hos 

partiet. Tre motioner lagda under perioden yrkade på läroplanens inkluderande av fler 

internationella perspektiv i undervisningen, specifikt de internationella konventionerna för 

mänskliga rättigheter.99  

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan sägas att KDS var uttalat positiva till en friskolereform, då de 

menade att ett skolmonopol var inkompatibelt med mänskliga rättigheter, i synnerhet 

                                                      
97 Motion 1993/94:Ub351, Grundskolan. 
98 Ibid. 
99 Motion 1993/94:Ub45, med anledning av prop. 1992/93:250 En ny läroplan och ett nytt betygssystem för 

gymnasieskolan, komvux, gymnasiesärskolan och särvux; motion 1993/94:Ub24, med anledning av prop. 

1992/93:220 En ny läroplan och ett nytt betygsystem för grundskolan, sameskolan, specialskolan och den 

obligatoriska särskolan; motion 1993/94:Ub19 med anledning av prop. 1992/93:220 En ny läroplan och ett nytt 

betygsystem för grundskolan, sameskolan, specialskolan och den obligatoriska särskolan. 
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föräldrarätten, och den valfrihet som härleds från dessa. Friskolor måste få bedrivas, så att 

föräldrar kan utöva sin rätt att uppfostra sina barn i enlighet med sin livsåskådning. De 

reservationer som partiet uppvisade var uteslutande då de menade att reformen inte 

inkluderade nog många skolformer (exempelvis elever i särskolan), eller där reformen inte 

tillät friskolor att bedriva verksamhet på samma ekonomiska förutsättningar som den 

allmänna skolan. 

Intressant är den utveckling som sker inom partiets retorik. Där valfrihet för föräldrar tidigare 

härletts exklusivt ur föräldrarätten eller internationella konventioner, hade under den senare 

mandatperioden 1991–1994 begreppet allt mer använts utan denna koppling.  

Konfessionell skola? 

I frågan om KDS ställning till konfessionella skolor är materialet mindre hjälpsamt, 

åtminstone vid en första anblick. Det finns två explicita omnämningar av konfessionell 

undervisning: motion 1987/88:Ub230 och motion 1992/93:Ub525. Den första av dessa två 

lades av Alf Svensson under hans, och också partiets, första mandatperiod. I denna skrev 

Svensson: 

KDS har i flera tidigare motioner hävdat att förskolan och skolan skall värdeförankras[!] 

i den kristna etiken. Av utskottsbetänkanden och debatter i riksdagen framgår att detta 

uppfattats som att partiet önskar en konfessionell skola. Så är dock inte fallet. KDS vill 

med denna värdeförankring bestämma viktiga grundförutsättningar för tolkningen av 

det som i för skolan centrala dokumentet kallas "det demokratiska samhällets 

grundläggande värderingar.100 

Svensson tog alltså avstånd från att deras skolpolitik skulle haft en konfessionell skola som 

mål. Vad sägs i den senare av de två motionerna? Åke Carnerö skrev där: 

Den svenska neutrala religionskunskapsundervisningen är unik i Europa. Många har 

trott att att[!] läroplanen 1962, som följdes upp med läroplanen 1969, där den 

konfessionella kristendomsundervisningen togs bort under trycket av agitation från 

bland annat Ingemar Hedenius och Herbert Tingsten, var ofrånkomlig, det enda 

intellektuellt acceptabla. Det är i stället så att Sveriges neutrala religionskunskap är 

Europas särling. I det Europa som vi närmar oss med stormsteg är det i så gott som alla 

länder utom Sverige en självklarhet att skolan bedriver en konfessionell 

                                                      
100 Motion 1987/88:Ub230, om skolpolitiken. 
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kristendomsundervisning, med möjlighet att välja bort för den som så önskar. Givetvis 

måste valfriheten finnas även i den svenska skolan. Men den svenska situationen 

påminner faktiskt mer om den i de gamla kommunistländerna.101 

Detta tål att analyseras djupare. Först och främst gick Carnerö i polemik med påståendet att en 

neutral religionsundervisning var det enda intellektuellt acceptabla, och menade att denna 

uppfattning uppkommit efter ”agitation” från framträdande sekulära tänkare. Carnerö sade 

dock inte att en neutral undervisning var oacceptabel, enbart att den neutralt sekulära inte var 

den enda acceptabla formen. Detta kan alltså inte utan vidare tolkas som att Carnerö uttryckte 

stöd för konfessionell undervisning. Vidare skrev Carnerö dock att Sverige var ensamt i 

Europa med konfessionslös religionsundervisning, en ”särling”, och jämförde landet 

sedermera med forna Sovjetunionen. Antagandet att svensk borgerlighet och kristdemokratin 

båda hyste agg mot totalitär kommunism vill jag mena är ett rimligt sådant, varför också 

tolkningen att neutral religionsundervisning i Åke Carnerös ögon var ett negativt fenomen. 

Att konstatera är att en riksdagsledamot förde stark kritik mot konfessionsfri 

religionsundervisning, samtidigt som partiets ledare insisterade att partiet inte ville göra 

skolsystemet konfessionellt. Var detta ett fall av en avvikande representant för partiet och var 

då Alf Svenssons linje den egentliga partilinjen?  

Jag vill mena att KDS långsiktiga utbildningspolitiska mål var ett konfessionellt skolsystem. I 

studiens litteraturöversikt, och då mer specifikt avsnittet om konfessionella skolor, presenteras 

Katarinaskolan i Uppsala. Denna skola hade Skolverket klassat som en konfessionell skola, 

skolans huvudmäns reservationer till trots. Den verksamhet som Katarinaskolan bedrev var a) 

grundad i en kristet humanistisk värdegrund b) av åsikten att den kristna etiken, och 

kristendomen i sig själv, är en oskiljbar komponent av det europeiska kulturarvet och dess 

värdegrund och c) höll morgonsamlingar som avslutades med bön. Själva undervisningen var 

dock, i enlighet med svensk lagstiftning, inte av konfessionell karaktär.102 

Vilken relevans har då detta? En återblick till partiprogrammen gör klart att partiet redan i 

publikationer från 1984 och 1987 strävade efter ett skolsystem som i stort sätt liknade 

Katarinaskolans verksamhet. I 1984 års partiprogram står under ”Utbildning” att 

kristendomen är samhällets största kulturskapande kraft103 och att kristendomen är källan till 

hela västvärldens kultur. På grund av detta menade partiet att skolan borde förankras i en 

                                                      
101 Motion 1992/93:Ub525, Morgondagens skola. 
102 Löfstedt, 2007, sid. 176–179.  
103 KDS, 1984, sid 10. 
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kristen etik. Vidare skrev partiet att religionskunskapen bör ha kristendomen som självklar 

utgångspunkt, och även om skolan självklart borde lära ut om andra religioner, så ska den 

göra det i relation till kristendomen. I partiprogrammet förespråkades även införandet av 

morgonsamlingar i grundskolan, specifikt med ett kristet-ideellt innehåll.104 Även under 

rubrikerna ”Förskolan”105 och ”Kommunalpolitik” yrkade partiet på att skolan bör grundas i 

kristen etik.106 

Dessa ställningstaganden återvände i partiprogrammet 1987, då partiet under rubriken 

”Familjepolitik” betonade att förskolans verksamhet skall vara ”förankrad i de kristna 

värderingarna.”107 Under rubriken ”Utbildningspolitik” inkluderades hela 

utbildningsväsendet, vilket också det bör förankras i den kristna etiken. Utöver detta så skrev 

partiet att religionsundervisning, med uttryckligt fokus på kristendomen, bör vara 

obligatoriskt på samtliga linjer.108 

Ser man till partiprogrammens budskap så återfinns samtliga av de särdrag som ledde 

Skolverket till att klassa Katarinaskolans verksamhet som konfessionell i partiets 

utbildningspolitik: förankringen i den kristna etiken, den västerländska kulturens oskiljbarhet 

från kristendomen, och till och med morgonsamlingar med ett kristet innehåll nämns alla i 

texterna. Två partiprogram är dock en tunn empirisk grund att stå på, i synnerhet då 

partiprogrammen inte är identiska med varandra. 

Undersökningen återvänder därför till partiets riksdagsledamöter och deras motionsarbete, 

och först och främst till Alf Svenssons motion 1987/88:Ub230 en tredje gång. Svensson 

förespråkade här upprepade gånger förankrandet av skolan i en explicit kristen värdegrund. 

Faktumet att andra länder som i ” Sverige betraktas som demokratiska”109, däribland Norge, 

hade det kristna arvet klargjort i sin läroplan uppmärksammade Svensson, och beskrev sedan 

de effekter en förankring i den kristna etiken skulle innebära för skolan. Undervisningens 

upplägg borde i enlighet med den kristna etiken läggas upp så att den fostrar solidaritet, 

menade han. Därför bör undervisningen inom natur- och samhällsvetenskapliga ämnen betona 

den mänskliga kunskapens gränser, och upphöja humanistiska ämnen ovan de 

naturvetenskapliga. Religionsundervisningen skulle vara fast förankrad i kristendomen, då 

                                                      
104 KDS, 1984, sid 11. 
105 Ibid. 
106 KDS, 1984, sid. 85. 
107 KDS, 1987, sid. 19. 
108 KDS, 1987, sid. 37.  
109 Motion 1987/88:Ub230, om skolpolitiken. 



25 

 

barn saknade den kristna förförståelse som krävs för att förstå många av västvärldens konst- 

och kulturyttringar. De tio budordens signifikans skulle uppmärksammas.110 

Även skolans praktiska verksamhet utanför undervisningen skulle omarbetas för att betona 

den kristna etiken, menade Svensson. För att i enlighet med den nya värdegrunden fostra 

barnen till ansvarsfulla individer så skulle de inkluderas i bland annat städning, bespisning, 

fadderverksamhet, trädgårdsodling och möbelreparation. Detta ” skulle ge eleverna en 

upplevelse av vaije [!] arbetes värde och en ökad förståelse av förvaltarskapstanken - 

människornas uppgift att tjäna varandra.”111  

Motionen förespråkade också att undervisningen lärde barnen att utöva en viss skepsis mot 

vetenskapliga resultat, och att undervisningen inkluderade alternativa teorier tillsammans med 

de mer konventionellt accepterade sådana. Skapelsetanken som alternativ till evolutionsteorin, 

exempelvis.112 

Klart är alltså att en förankring i den kristna etiken skulle innebära långtgående konsekvenser 

enligt KDS, inte bara för undervisningen utan för skolans verksamhet i stort. Utbildningens 

innehåll, omfattning och timtal skulle förändras märkbart. Så när som på morgonsamlingen så 

påminner detta om Katarinaskolans profilering, men gick på många sätt längre. En skola som 

utformas i enlighet med motionen skulle jag argumentera var av konfessionell natur – så är 

åtminstone inte fallet, att den skulle vara obestridligt icke-konfessionell. 

Detta är dock, trots allt, enbart en motion, även om den lagts av en partiledare med 

osedvanligt starkt stöd på det sätt som Alf Svensson hade. Vad hade övriga partiets 

representanter att säga i frågan? 

Undersökningen återvänder till Åke Carnerös motion 1991/92:Ub269, där Carnerö gick 

kristendomsundervisningen i försvar. Att inte ha en god nog förståelse för det kristna 

kulturarvet och kristna traditioner omöjliggör full förståelse för mycket av vår kulturs musik, 

konst och historia, menade Carnerö i motionen. Just därför skulle skolväsendet tydligt 

förankras i den kristna etiken, och dess verksamhet utgå från en kristen värdegrund.113 

Carnerö följde detta med ytterligare en motion om religionskunskap följande år. I denna 

riktades kritik mot friskolereformens minskade undervisningstimmar i religionskunskap, och 

Carnerö önskade även att ytterligare framhäva kristendomens centrala roll i den svenska 

                                                      
110 Ibid. 
111 Ibid. 
112 Ibid. 
113 Motion 1991/92:Ub269, Kristendomskunskapens roll.  
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idéhistorien. Förutom att religionskunskapen borde utökas i timtal, så borde den också lägga 

större betoning på kristendomen, och inkludera omfattande bibelstudier, menade han.114  

Motion 1991/92:So614 av Ingrid Näslund menade även den att en bristande förförståelse för 

den kristna traditionen har resulterat i en ungdomsgeneration som har svårt att begripa världen 

de levde i. Barnomsorgen skulle därför förankras i en kristen värdegrund, vilken ” kan göras 

levande för barnen genom sånger, samtal, tal, lek och drama.”115  

Motion 1992/93:Ub525 innebar även den omfattande krav på skolans förankring i en kristen 

värdegrund. Även denna var författad av Carnerö. ”Vår civilisation står och faller med den 

kristna etiken”116menade han, med innebörden att den västerländska demokratiska 

värdegrunden är densamma som den kristna humanismen. Konsekvensen av det var att 

läroplanens västerländskt humanistiska värdegrund i grund och botten redan var kristet 

humanistiskt, hävdades det. Varför inte tala klarspråk om detta?117 En kristet etisk skola skulle 

enligt motionen leda till mer moraliska och solidariska individer, i enlighet med den gyllene 

regeln, och bidra till att skapa en inre etisk kompass hos eleverna. Ett inkorporerande av 

kristen tradition i skolan skulle även hjälpa dagens ungdom att förstå västvärldens historia, 

kultur, konst och litteratur. Carnerö förespråkade också en ”deltagande skola”, precis som Alf 

Svensson gjort tidigare, där eleverna förväntades bidra till och delta i skolans praktiska 

verksamhet, exempelvis genom städning, trädgårdsarbete eller bespisning i skolans matsal. 

Även läroplanen skulle omstruktureras för att lägga större betoning på etik och humaniora, i 

kontrast till naturvetenskapliga ämnen.118 

Studien återvänder även till motion 1993/94:Ub351 av Alwa Wennerlund och Rose-Marie 

Frebran, Grundskolan. Här uppmärksammades det att friskolereformen, vilken riksdagen nu 

godkänt, hade fastställt den kristna etiken som skolan värdegrund: 

Riksdagen har beslutat att skolans värdegrund skall vara förankrad i kristen etik och 

västerländsk humanism. Riksdagen har också bekräftat att skolan har en viktig uppgift i 

att hävda dessa värden och förklara hur de vuxit fram och förankrats. Skolan som helhet 

skall präglas av den kristna människosynen.119 

                                                      
114 Motion 1992/93:Ub437, Ämnet religionskunskap i grundskolan 
115 Motion 1991/92:So614, Barnomsorgens etiska grund. 
116 Motion 1992/93:Ub525, Morgondagens skola. 
117 Ibid. 
118 Ibid. 
119 Motion 1993/94:Ub351, Grundskolan 
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Detta ställde sig motionärerna positivt till. Även motion 1993/94:Ub27 ställde sig positiv till 

den här utvecklingen. Motionen tog också ställning för att religionskunskapen skulle 

garanteras alla utbildningar, oavsett linje eller skolform.120 

Ovanstående motioner är alla de som explicit förespråkar den kristna etiken som värdegrund 

för skolsystemet under studieperioden. Det finns många ytterligare motioner som 

förespråkade diverse förändringar av läroplanen allt efter deras ideologiska övertygelse, men 

då dessa inte presenterades i relation till en kristen värdegrund eller människosyn, eller 

uttryckligen sammankopplades till dessa, så väljer studien att inte spekulera i deras innebörd. 

Bland annat så lade representanter för KDS flera motioner som förespråkade mer skolidrott121, 

hemkunskap122, uppförande123 och språkvård.124 

Av de texter som utretts, både motioner och partiprogram, så framgår det tydligt att KDS hade 

som mål att förankra skolan i en kristen värdegrund, vilket de också lyckades med i och med 

friskolereformen. Dock framgår det i motioner lagda både före och efter reformen, att 

etablerandet av den kristna värdegrunden i läroplanen inte är ett mål i sig självt. I 

konceptualiseringen av en skola på en kristen värdegrund beskriver både riksdagsledamöterna 

och partiprogrammen hur detta skulle innebära omfattande inverkan på verksamheten.  

Den tydligast återkommande förändringen av skolans verksamhet var det förslagna fokus på 

kristendomen som grundstomme i själva västvärldens kultur – i en tydlig parallell till Moyns 

teori – och läroplanens föreslagna sammanvävande av kristen humanism och västerländsk 

sekulär humanism. Detta menade motionärerna skulle ge eleverna den förförståelse de 

behövde för att förstå västvärldens historia, konst, litteratur och musik. Västvärldens historia 

var ju trots allt, menade de, synonymt med kristendomens. Även den konfessionella friskolan 

Katarinaskolan var som känt av denna åsikt. Flera motioner presenterade också förslag på 

praktiska inslag, så som ”deltagarskolan” där eleverna gavs diverse praktiska uppgifter i 

skolverksamheten, där samtliga förslag uttryckligen hade som mål att forma elevernas 

karaktär i enlighet med den kristet humanistiska etiken. 

                                                      
120 Motion 1993/94:Ub27, med anledning av prop. 1992/93:220 En ny läroplan och ett nytt betygssystemför 

grundskolan, sameskolan, specialskolan och den obligatoriska särskolan. 
121 Motion 1992/93:Ub515, Gymnastikundervisningen; Motion 1992/93:Ub475, Slöjd och gymnastik i skolan. 
122 Motion 1991/92:Ub286, Hemkunskap i grundskolan; Motion 1991/92:Ub221, Hemkunskap, slöjd och 

barnkunskap i grundskolan; Motion 1992/93:Ub478, Hemkunskap, barnkunskap, slöjd och bild i grundskolan. 
123 Motion 1991/92:Ub211, Betyg i flit, ordning och uppförande; Motion 1992/93:Ub483, Betyg i flit, ordning 

och uppförande. 
124 Motion 1992/93:Ub451, Språkvård i läroplanen. 
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Var alltså KDS vision för skolan en konfessionell sådan? Jag vill mena att om en skola som 

Katarinaskolan kan bedömas av Skolverket som konfessionell, så är parallellerna mellan den 

och den förslagna kristdemokratiska sådana för starka för att utesluta detta. Om Skolverket 

faktiskt gjort den bedömningen om de stött på en skola etablerad helt efter KDS 

utbildningspolitiska mål kan inte konstateras, men jag finner den slutsatsen sannolik. 

Sammanfattning 

KDS kan sammanfattningsvis inte påstås föra en utbildningspolitik med en konfessionell 

skola som uttryckligt mål, baserat på studiens empiriska material. Partiet yrkade dock 

konsekvent på förankrandet av skolans värdegrund i den kristna etiken, även efter att 

friskolereformen kommit att inkludera just den kristna etiken i skolans värdegrund. I partiets 

mening innebar etablerandet av en kristen värdegrund en omfattande anpassning av både 

skolans undervisning och övriga verksamhet. Detta kan ses som anledning till att partiet drev 

detta även efter att den kristna etiken skrivits in i läroplanen. 

Den vanligast föreslagna förändringen som partiet härledde till den kristna värdegrunden är 

sammanvävd med den kristdemokratiska rörelsens åsikt att den västerländska demokratins 

kultur är oskiljaktig från och synonym med den västerländska kristna kulturen. Elever måste 

därför utbildas i kristen tradition, kultur och historia – ibland genom djupgående bibelstudier 

– för att på så vis ha förförståelsen nödvändig för att förstå deras västerländska kulturarv.  

Med detta i åtanke vill denna studie hävda att KDS avståndstagande från konfessionella 

skolor som värst var en medveten lögn, eller som bäst en uppfattning sprungen ur partiets 

övertygelse att västerländsk etik och kristen etik är detsamma. En skola förankrad i en 

universell etik kan inte anses vara en konfessionell skola enbart därför, enligt denna 

uppfattning. Oavsett partiets egna uppfattningar vill den här studien mena att KDS 

utbildningspolitik för en utomstående konstituerade en konfessionell sådan. 
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Avslutande diskussion 

Sett till studiens syfte kan vi konstatera att KDS var högst positivt inställda till en 

friskolereform som skulle tillåta friskolor etableras på samma ekonomiska villkor som den 

allmänna skolan. Detta är, utifrån studiens material, en i stort sett obestridlig slutsats. I frågan 

om de hade som mål att etablera en konfessionell skola är materialet mer svårtolkat, men jag 

vill mena att så är fallet.  

Föräldrarätten var inledningsvis partiets främsta vapen när de argumenterade för friskolors 

etableringsrätt, med motiveringen att internationella konventioner krävde alternativa 

utbildningar för de föräldrar som ansåg att den allmänna skolan stred mot deras livsåskådning 

eller övertygelse. För att citera riksdagsledamoten Åke Carnerö: ” Rätten till att välja skola 

måste också följas av rätten till att starta skola, annars finns det inga skolor att välja 

mellan.”125 Härleder vi detta till Moyn och den här studiens teoretiska ansats, så ser vi att 

detta följer det mönster som presenteras där. Intressant är hur även Moderaterna tycks ha, i 

begränsad utsträckning, härlett valfrihet till internationella konventioner. 126 

Föräldrarätten kom dock att fasas ut ur kristdemokraternas utbildningspolitiska retorik. Istället 

kom valfrihet att användas utan härledning till internationella konventioner. Hur kom detta 

sig? Min misstanke är att Moderata samlingspartiets framgångsrika kampanj med ledord så 

som avreglering, effektivisering och valfrihet127 tillät kristdemokraterna att driva frågan utan 

att samtidigt åberopa föräldrarätten. Ser vi till Hwang så kan vi konstatera att till och med 

Socialdemokraterna kom att bruka begreppet och förespråka valfrihet inom skolan128 – det har 

alltså närmast blivit hegemoniskt. Att härleda valfriheten till en högre makt hade i det rådande 

politiska klimatet alltså blivit onödigt. 

I frågan om KDS ämnade att göra den svenska skolan konfessionell, så vill jag mena att det 

finns stöd i materialet i för en sådan tolkning. Endast två motioner innehåller resonemang 

kring en konfessionell skola, där den ena tar aktivt avstånd från tanken att KDS skulle 

förespråka en sådan skola. Jämför vi dessutom med de kriterier som presenteras av Roth, så 

finns det väldigt få likheter. Vare sig de ytliga kriterierna – religiösa uniformer, religiös 

personal, intag begränsat efter religion129 – eller de mer lågmälda sådana – exempelvis skolan 

                                                      
125 Motion 1992/93:Ub525, Morgondagens skola. 
126 Hwang, 2002, sid. 28. 
127 Forssell, 2011, sid. 59–60. 
128 Hwang, 2002, sid. 32. 
129 Roth, 2007, sid. 280.  
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som rekryteringsapparat för ett samfund130 – återfinns i KDS politiska målsättning. Det är 

heller inte entydigt att den definition som erbjuds av Berglund och Larsson, att fostrandet in i 

en viss religion konstituerar en konfessionell undervisning, stämmer in på KDS politik. 131 

Istället måste de praktiska undervisningsreformerna partiet föreslår, vilka konsekvent menas 

vara konsekvenser av att etablera en kristen värdegrund i skolan, sättas i en kontext där de 

jämförs med kriterierna för en konfessionell skola. Jag har försökt göra just det då jag jämför 

KDS föreslagna reformer med en kristet-humanistisk friskola som Skolverket har bedömt är 

konfessionell, Katarinaskolan i Uppsala132. I min mening är parallellerna klara nog för att 

påstå, med viss reservation, att KDS utbildningspolitik var konfessionell, men de var ytterst 

noggranna med att inte utåt förespråka detta. I kontrast till hur begreppet valfrihet med tiden 

blev allt mer accepterat och därför inte behövde motiveras med hänvisningar till 

internationella konventioner, så har konfessionalitet under hela undersökningsperioden 

framstått som tabu. I de få fall då begreppet dyker upp i materialet så är KDS måna om att ta 

avstånd från det.133 

Moyn som teoretisk ansats tjänade studien väl i frågan om hur partiet argumenterade för 

etablerandet av ett friskolesystem. Teoriansatsen är närmast att förstå som ett 

översättningsverktyg från kodad retorik till klarspråk, och ur den aspekten har teorin tjänat 

studien väl. Moyns teori har i synnerhet tillåtit mig att förstå hur KDS bedrivit politik genom 

ett kodat språk, vilket tillåtit mig åskådliggöra två aspekter ur periodens kristdemokratiska 

retorik: hur hänvisningar till internationella konventioner, och då även valfrihet, är ett implicit 

förespråkande av friskolors etablerande; och hur etablerandet av en kristen värdegrund i 

skolan i kristdemokratisk mening har omfattande konsekvenser på skolverksamheten – både 

ur ett utbildningsperspektiv och verksamheten i allmänhet. Kristen värdegrund i synnerhet 

framstår som ett begrepp med omfattande underförstådd innebörd, vilket är synnerligen 

intressant då det tycks vara en av grundpelarna i den kristdemokratiska ideologin. 134 

Ur ett metodologiskt och källkritiskt perspektiv så finner jag att både den valda metoden och 

materialet hjälpt mig besvara studiens frågeställning på ett tillfredställande sätt. Det 

förhållningssätt till texten som etableras av Widén och presenteras av mig i studiens 

metodavsnitt har varit av stort värde i synnerhet då studiens frågeställningar och syfte 

                                                      
130 Roth, 2007, sid. 281.  
131 Berglund och Larsson 2007, sid. 9. 
132 Löfstedt, 2007, sid. 181. 
133 Se exempelvis motion 1987/88:Ub230, om skolpolitiken. 
134 Johansson, 1985, sid. 27–28.    
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formulerats. Som jag gör klart i studiens metod- och källavsnitt så finns det anledning att 

utvidga materialet ytterligare, och jag tror att partikongresserna i synnerhet är en god 

utgångspunkt för vidare studier. Jag vill mena att så är fallet just för att detta är en 

kommunikation inom gruppen där behovet av ett kodat språk möjligen är mindre, samt en 

plats där mer avvikande åsikter inom partiet kan lyftas.  

Vidare forskning skulle mycket väl kunna ha detta som avstamp, och försöka utreda mer 

exakt till vilken grad KDS förespråkade konfessionell utbildning. Hade partiet en förståelse av 

begreppet ”konfessionell” som mer liknade Roths135 vilket ipso facto skulle innebära att de 

inte uppfattade sin egen utbildningspolitik som konfessionellt präglad, eller var de fullt 

medvetna och tog aktiva steg för att dölja detta faktum? Förespråkade partiet konfessionell 

utbildning även efter 1994? Denna studie är relativt begränsad i sin omfattning, varför en 

kompletterande studie som placerar sig efter 1994 är av intresse. Även källor utanför partiet, 

så som den nära anknutna tidningen Dagen kan ge ytterligare insikt.136 Finns det likheter i 

partiets retorik, och Dagens opinionsbildande texter? Förespråkar de liknande 

utbildningsväsenden? Min förhoppning är att denna studie kan ge inspiration och 

utgångspunkt till framtida studier inom området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                      
135 Roth, 2007, sid. 280–281. 
136 Sahlberg, 1996, sid. 138. 
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Sammanfattning 

Den här studien har haft som syfte att undersöka hur Kristen Demokratisk Samling (KDS), 

senare Kristdemokratiska Samhällspartiet, argumenterade för en friskolereform som i allt 

större utsträckning förespråkades av svensk borgerlighet. Studiens hypotes var att partiet var 

positivt inställt till reformen, då de såg detta som en chans för skattefinansierade 

konfessionella skolor att etablera sig i Sverige. 

Studien har undersökt politiska texter producerade av partiet mellan åren 1984–1994, 

specifikt riksdagsmotioner och partiprogram, med teoretisk utgångspunkt i de idéer Samuel 

Moyn presenterar i sin bok Christian Human Rights. Studien har en kvalitativ textanalys som 

metodisk ansats. 

Studien har funnit att det i materialet finns ett tydligt stöd för att KDS var mycket positivt 

inställda till en friskolereform som tillät skattefinansierade skolor med privat huvudman. I 

frågan om partiet hade en konfessionell skola som utbildningspolitiskt mål menar studien att 

partiets utbildningspolitik hade en potentiellt konfessionell prägel. Partiet tog dock avstånd 

från att deras politik skulle leda till en konfessionell skola.   
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