
	

	

	

-Det	fria	skolvalets	legitimitet-	
	

En	filosofisk	analys	om	autonomins	egenvärde,	paternalistiska	interventioner	

och	rättviseteoretiska	principer	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

														C-uppsats	Filosofi	

Jonas	Galatius	

Umeå	Universitet	VT	2019	

Handledare:	Daniela	Cutas	



	 2	

Abstract	

The	name	of	this	essay	is	The	legitimacy	of	the	free	choice	of	school	–	a	philosophical	study	

about	the	value	of	autonomy	in	the	context	of	paternalistic	interventions	and	principles	of	

justice.	The	aim	of	this	essay	is	to	examine	how	the	free	choice	of	school	can	be	legitimized	

through	perspectives	regarding	principles	of	justice.	The	results	show	that	the	free	choice	of	

school	can	be	legitimized	from	several	different	standpoints	such	as	the	intrisic	value	of	

autonomy,	the	negative	concept	of	freedom	and	the	rights	based	perspective	of	equality.	

Further,	the	free	choice	of		school		can	also	be	legitimized	from	an	epistemic	viewpoint	as	

well	as	through	theories	about	fair	processes	and	compensatory	efforts.	My	ambition	with	

this	study	is	to	broaden	the	discourse	surrounding	the	topic.	A	discussion	based	on	ideas	and	

principles	is	a	valuable	complement	to	the	more	common	debate	about	outcome	regarding	

the	free	choice	of	school.		

Keywords:	Free	choice	of	school,	individual	rights,	equality,	positive	and	negative	freedom,	

autonomy,	paternalism,	principles	of	justice.		

	

Sammanfattning	

Denna	uppsats	heter	Det	fria	skolvalets	legitimitet	–	en	filosofisk	analys	om	autonomins	

egenvärde,	paternalistiska	interventioner	och	rättviseteoretiska	principer.	Syftet	med	

uppsatsen	är	att	undersöka	hur	och	på	vilka	grunder	det	fria	skolvalets	legitimitet	kan	

motiveras	utifrån	ett	rättviseteoretiskt	perspektiv.	Mina	resultat	visar	att	det	fria	skolvalet	

kan	legitimeras	utifrån	ett	antal	olika	utgångspunkter	såsom	autonomins	intrinsikala	värde,	

det	negativa	frihetsbegreppet	och	ett	rättighetsbaserat	perspektiv	på	jämlikhet.	Det	fria	

skolvalet	kan	också	legitimeras	utifrån	ett	epistemiskt	perspektiv	samt	utifrån	teorier	om	

legitima	processer	och	kompensatoriska	insatser.	Min	ambition	med	uppsatsen	är	att	bredda	

diskussionen	genom	att	angripa	det	valda	området	utifrån	ett	filosofiskt	perspektiv	då	det	i	

den	politiska	debatten	kring	det	fria	skolvalet	tenderar	att	vara	fokus	på	de	faktiska	utfallen	

av	reformen.	Min	uppfattning	är	att	en	idéburen	och	principiell	utgångspunkt	i	frågan	är	ett	

viktigt	komplement	som	jag	anser	borde	få	större	utrymme	i	debatten.			

Nyckelord:	Det	fria	skolvalet,	individuella	rättigheter,	jämlikhet,	positiv	och	negativ	frihet,	

autonomi,	paternalism,	rättviseprinciper.		
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1.	Inledning	

Debatten	om	friskolor	och	det	fria	skolvalet	har	kommit	att	bli	en	vattendelare	i	det	politiska	

landskapet	ända	sedan	friskolereformerna	i	början	av	1990-talet.	Diskussionen	kring	ämnet	

tenderar	att	till	stor	del	handla	om	reformernas	utfall	snarare	än	vilka	principer	och	idéer	

som	reformen	kan	härledas	ifrån.	Jag	vill	hävda	att	det	fundamentala	i	denna	debatt	är	

ideologiska	och	filosofiska	frågor	som	rör	rättvisa,	frihet	och	jämlikhet	och	där	

meningsskiljaktigheter	kring	vad	som	konstituerar	ett	rättvist	samhälle	utgör	grunden	för	

den	oenighet	som	förekommer.	Frihet	som	överordnad	rättviseprincip	utmanas	av	dels	

egalitära	idéer	där	jämlikhet	anses	ha	företräde	och	dels	utilitaristiskt	grundade	effektivitets-	

och	nyttoprinciper.	Debatten	kring	det	fria	skolvalet	grundar	sig	alltså	till	stor	del	på	en	

ideologisk	och	värderingsmässig	kamp	mellan	frihet	kontra	jämlikhet	och	autonomi	kontra	

paternalism.	Då	jag	upplevt	en	avsaknad	av	en	mer	idébaserad	analys	av	området	anser	jag	

att	det	är	högst	relevant	att	undersöka	denna	sakpolitiska	fråga	ur	ett	filosofiskt	perspektiv.	

Jag	kommer	i	huvudsak	att	utgå	från	rättviseteorier	och	principiella	överväganden	och	

relatera	dessa	till	debatten	kring	det	fria	skolvalet	och	hur	det	kan	rättfärdigas.	Mitt	

huvudfokus	är	alltså	inte	att	undersöka	det	fria	skolvalets	faktiska	påverkan	och	effekter	på	

skolväsendet	och	samhället	i	stort	även	om	det	är	svårt	att	helt	bortse	från	utfall	när	jag	

argumenterar	för	min	tes.	Är	de	valfrihetsreformer	som	genomförts	och	det	skolsystem	som	

dessa	resulterat	i	rättvisa	och	därav	legitima?	Utifrån	vilka	principer	och	ståndpunkter	kan	

denna	legitimitet	i	så	fall	motiveras?	Dessa	frågor	ämnar	jag	i	denna	uppsats	att	söka	svar	

på.		

	

1.2	Syfte	och	frågeställning	

Syftet	med	denna	uppsats	är	att	utifrån	ett	rättviseteoretiskt	perspektiv	undersöka	det	fria	

skolvalets	legitimitet.	Mitt	utredande	arbete	syftar	till	att	relatera	argument	för	och	emot	

det	fria	skolvalet	till	rättviseteoretiska	principer	och	filosofiska	resonemang	som	rör	frihet,	

jämlikhet,	autonomi	och	paternalism.			

Den	frågeställning	som	denna	uppsats	tar	avstamp	i	lyder:		

Hur	och	på	vilka	grunder	kan	det	fria	skolvalets	legitimitet	motiveras	utifrån	ett	

rättviseteoretiskt	perspektiv?	
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1.3	Metod	

Då	detta	är	en	politisk-filosofisk	uppsats	där	jag	ämnar	uttolka	och	analysera	de	idéer	och	

politiska	ställningstaganden	som	ligger	till	grund	för	hur	debatten	kring	det	fria	skolvalet	har	

sett	ut	är	min	bedömning	att	en	idéanalys	är	en	rimlig	metodologisk	utgångspunkt.	Idéanalys	

är	ett	vitt	begrepp	och	en	idéanalytisk	studie	kan	ha	olika	tänkbara	syften.	Dessa	syften	kan	

vara	att	”beskriva,	förklara	eller	ta	ställning	till	ett	material”	(Beckman	2005	s.14).	Jag	

kommer	i	denna	studie	kombinera	dessa	syften	då	uppsatsen	innehåller	komponenter	av	

både	beskrivande	och	argumenterande	art.	Idéanalysen	kan	delas	upp	mellan	innehållsliga	

och	funktionella	idéanalyser.	I	en	funktionell	idéanalys	är	forskarens	huvudintresse	att	

redogöra	för	idéers	ursprung,	spridning	eller	konsekvenser.	I	en	innehållslig	idéanalys	är	

argument	och	en	kritisk	prövning	av	dessa	forskarens	främsta	fokus.	En	beskrivande	och	

tolkande	del	kan	vara	ett	moment	av	den	innehållsliga	idéanalysen	men	främst	handlar	det	

om	att	undersöka	en	idé	eller	ett	budskaps	intellektuella	försvarbarhet	(Beckman	2005	s.12-

13).	Då	min	ambition	är	att	motivera	politisk	legitimitet	anser	jag	att	den	innehållsliga	

idéanalysens	definition	stämmer	bra	överens	med	syfte	och	frågeställning	för	denna	

uppsats.		

	

Huvudfokus	i	mitt	utredande	arbete	är	att	undersöka	idéer	snarare	än	aktörer.	Jag	är	mer	

intresserad	av	betydelsefulla	argument	än	hur	betydelsefulla	aktörer	har	argumenterat.	

Dock	redogör	jag,	via	propositioner	och	motioner	etc,	för	olika	ideologiska	utgångspunkter	

och	partipolitiska	ställningstaganden	men	mitt	huvudfokus	är	övergripande	idéer,	argument	

och	rättviseteoretiska	och	filosofiska	resonemang	varför	jag	klassificerar	uppsatsen	som	

idécentrerad	snarare	än	aktörscentrerad.	Avsikten	med	min	granskning	av	till	exempel	Rawls	

och	Nozicks	rättviseteorier	är	inte	grundat	i	mitt	intresse	för	dem	som	aktörer	utan	att	deras	

teorier	kan	hjälpa	mig	klargöra	de	politisk-filosofiska	frågor	jag	i	denna	uppsats	behöver	göra	

reda	för	för	att	kunna	besvara	min	övergripande	frågeställning	(Beckman	2005	s.17-19).			

	

En	viktig	del	av	mitt	arbete	och	en	central	komponent	i	den	analysteknik	jag	studerat	det	

valda	materialet	med	har	varit	att	”operationalisera	de	centrala	begreppen”	(Beckman	2005	

s.24).	Begrepp	som	till	exempel	frihet	och	jämlikhet,	som	i	denna	uppsats	är	högst	centrala,	
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kan	ha	skiftande	definitioner	varför	preciseringar	av	möjliga	tolkningar	av	begreppen	var	

nödvändiga.	Utifrån	dessa	preciseringar	kunde	jag	sedan	urskilja	skiljelinjer	i	debatten	samt	

relatera	dem	till	den	för	denna	uppsats	övergripande	frågeställningen	(Beckman	2005	s.25).		

En	begreppsanalys	är	en	nödvändig	del	av	en	idéanalys	och	termer	och	begrepps	innebörd	

samt	hur	de	används	och	uppfattas	”är	ofta	avgörande	för	hur	ett	politiskt	budskap	skall	

förstås”	(Beckman	2005	s.31).		

	

Argumentationsanalys	är	en	ytterligare	analysteknik	jag	använt	mig	av.	Dess	syfte	är	att	

systematiskt	redogöra	för	relevanta	argument	i	förhållande	till	det	man	avser	undersöka.	Jag	

kommer	studera	dessa	argument	och	beskriva	hur	de	förhåller	sig	till	varandra	samt	också	ta	

ställning	till	dem	genom	att	kritiskt	granska	dess	rimlighet	och	hållbarhet	(Beckman	2005	

s.38).	Uppsatsen	rymmer	således	idékritiska	inslag	utöver	begrepps-	och	

argumentationsanalysen	vars	syfte	snarare	är	att	redogöra	för	vad	som	sagts	i	den	litteratur	

man	valt	att	ha	som	teoretisk	utgångspunkt	i	sin	studie.	Det	innebär	att	jag	har	för	avsikt	att		

”förklara	vilka	skäl	för	och	emot	en	uppfattning	som	är	acceptabla”	(Beckman	2005	s.56).			

	

1.4	Material		

Då	min	undersökning	till	stor	del	kretsar	kring	frihet,	jämlikhet	och	statsmaktens	legitimitet	

har	jag	valt	att	ha	rättviseteoretisk	litteratur	som	teoretisk	utgångspunkt.	John	Rawls,	Robert	

Nozick	och	Isaiah	Berlin	har	varit	betydelsefulla	källor	då	de	har	publicerat	mycket	

inflytelserika	bidrag	till	den	filosofiska	debatten	inom	området.	De	filosofer	jag	refererar	till	

är	i	huvudsak	liberala	men	detta	ser	jag	ej	som	problematiskt	i	relation	till	mitt	syfte	och	min	

frågeställning.	Om	min	undersökning	däremot	hade	syftat	till	att	undersöka	huruvida	det	fria	

skolvalet	var	legitimt	eller	ej	så	hade	dock	en	större	mångfald	av	referenser	varit	önskvärt.	

För	att	inte	utelämna		relevant	aktuell	filosofisk	diskussion	kring		det	jag	i	denna	uppsats	

undersöker	har	jag	kompletterat	med	nutida	artiklar,	rapporter	och	antologier.	Vidare	har	

jag	använt	propositioner	och	motioner	för	att	belysa	tongivande	argument	för-	och	emot	det	

fria	skolvalet.	Jag	valde	att	använda	mig	av	Moderaternas	samt	Vänsterpartiets	skrivelser	för	

att	få	representerat	en	så	stor	variation	av	ståndpunkter	i	frågan	som	möjligt.	I	mina	
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redogörelser	för	skolväsendet	och	skolpolitisk	historia	har	jag	använt	myndighetsrapporter	

och	aktuell	skolforskning	som	referenser.				

	

2.	Bakgrund	

I	detta	avsnitt	redogör	jag	för	en	kort	historisk	bakgrund	till	den	reform	jag	i	denna	uppsats	

behandlar.	Jag	beskriver	också	vad	denna	reform	innebar	rent	tekniskt.	Vidare	så	

presenterar	jag	den	borgerliga	regeringens	proposition,	samt	vänsterpartiets	motion	som	

båda	lades	med	anledning	av	den	politiska	debatten	kring	det	fria	skolvalet.						

	

2.2	Skolreformens	historiska	bakgrund	

I	början	av	1990-talet	genomfördes	en	rad	skolreformer	i	syfte	att	öka	valfriheten	inom	

skolväsendet	samt	möjliggöra	för	privata	aktörer	att	etablera	grund-	och	gymnasieskolor.	

”Skolor	med	enskild	huvudman	har	funnits	länge	i	Sverige	men	det	var	först	i	och	med	

friskolereformen	1992	som	de	kom	att	tilldelas	offentlig	finansiering	på	ungefär	samma	nivå	

som	de	kommunala	skolorna”	(Angelov	&	Edmark	2016	s.25).	Friskolereformen	hade	året	

tidigare	föregåtts	av	en	mycket	omstridd	kommunalisering	av	skolan	där	ett	ökat	ansvar	för	

skolan	överfördes	från	staten	till	kommunerna.	Detta	är	värt	att	nämna	även	om	denna	

uppsats	inte	belyser	just	denna	reform.	Före	kommunalisering	och	friskolereform	präglades	

svensk	skola	av	ett	mycket	restriktivt	regelverk	gällande	privat	drivna	skolor.	De	var,	förutom	

att	det	statliga	stöd	de	erhöll	var	betydligt	lägre	än	vad	de	kommunala	skolorna	fick,	tvungna	

att	uppfylla	specifika	kriterier	för	att	godkännas	för	statligt	stöd.	Dessa	kriterier	var	att	den	

privat	drivna	skolan	skulle	använda	alternativ	pedagogik	och	vara	av	värde	för	det	offentliga	

skolsystemet,	att	de	skulle	bedriva	en	internationell	skola	för	utländska	elever	med	andra	

modersmål	än	svenska	eller	att	de	var	internatskolor	som	kunde	erbjuda	elever	med	

föräldrar	som	vistades	utomlands	plats	(Angelov	&	Edmark	2016	s.26).	Utöver	dessa	villkor	

hade	privat	drivna	skolor	också	en	prövotid	på	tre	år	då	statligt	stöd	ej	utgick.	Under	denna	

tid	var	antalet	friskolor	i	Sverige	få	och	möjligheten	att	fritt	välja	skola	var	högst	begränsad.	

Innan	det	fria	skolvalet	blev	de	flesta	elever	utplacerade	på	en	av	kommunen	utvald	skola.	

Som	grund	för	denna	placering	gällde	i	de	flesta	fall	närhetsprincipen.	Det	innebar	att	elever	

placerades	på	den	skola	som	låg	närmast	deras	bostad	och	endast	i	särskilda	fall	kunde	
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önskemål	om	specifika	skolval	beviljas.	Närhetsprincipen	tillämpas	fortfarande	i	de	fall	då	

det	är	fler	sökande	än	antal	platser	till	en	skola.	Andra,	av	Skolinspektionen	godkända	

urvalsgrunder	är	kötid	och	syskonförtur.	Dessa	urvalsgrunder	gäller	främst	till	grundskolan	

då	gymnasieskolans	urvalsprocess	främst	sker	genom	de	sökandes	betygsvärde	

(skolverket.se	2019).	Sammantaget	innebar	alltså	friskolereformen	att	den	enskilde	

individens	rätt	att	välja	skola	fastställdes	samt	att	privata	aktörer	fick	avsevärt	mycket	bättre	

förutsättningar	att	driva	skolor.		Detta	eftersom	det	infördes	ett	system	där	en	skolpeng	

följde	med	eleven	till	den	skola	hen	valt	att	gå	på	vilket	innebar	en	radikal	förändring	i	

förhållande	till	det	tidigare	offentliga	monopolet	inom	skolväsendet	(Dahlstedt	m.fl	2018	

s.20).		

	

2.3	Proposition	Valfrihet	i	skolan	1992/93:230	

I	propositionen	Valfrihet	i	skolan	1992/93:230	som	lades	av	den	borgerliga	regeringen	ledd	

av	Carl	Bildt	är	de	principiella	utgångspunkter	som	motiverar	syftet	med	reformen	

formulerade.	Där	står	att	stat	och	kommun	har	det	övergripande	ansvaret	för	skola	och	

utbildning.	”Det	ansvaret	innebär	för	statens	del	att	lägga	fast	kvalitetskrav,	rättigheter	och	

skyldigheter,	definiera	likvärdighet	samt	att	till	en	del	finansiera	skolväsendet”	

(Prop.1992/93:230	s.26).	Dock	menar	man,	från	regeringens	sida,	att	de	nationella	kraven	på	

kvalitet	och	likvärdighet	inte	innebär	ett	strömlinjeformat	skolväsende.	Man	argumenterar	

för	en	mångfald	och	de	skäl	som	anges	är	ökade	behov	av	pedagogisk	förnyelse	och	

kreativitet.	Framtiden	kommer	kräva	variation	och	flexibilitet	och	ett	uniformt	system	anses	

inte	kunna	svara	mot	detta.	Skolor	bör	få	agera	utifrån	egna	idéer	och	det	skall	finnas	

utrymme	för	olika	profileringar.	”Valfrihetsreformerna	inom	skolväsendet	syftar	till	att	bryta	

upp	det	offentliga	skolmonopolet,	för	att	därigenom	kunna	ge	en	större	variation,	större	

mångfald	och	för	att	skapa	verkliga	förutsättningar	för	elever	och	föräldrar	att	välja	skola”	

(Prop.1992/93:230	s.26-27).		Vidare	argumenteras	det	i	propositionen	för	att	både	

huvudmannaskapet,	samt	enskilda	familjers	ekonomiska	kapacitet	inte	skall	vara	avgörande	

för	familjers	möjlighet	att	välja	skola.	Man	menar	också	att	en	ökad	konkurrens	inom	

skolväsendet	kommer	bidra	till	högre	kvalitet	och	produktivitet.	Ytterligare	argument	som	

framförs	i	propositionen	är	att	de	aktiva	ställningstaganden	kring	val	av	skola	som	det	fria	

skolvalet	förutsätter	kommer	resultera	i	dels	ett	större	engagemang	gentemot	skolarbetet	
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från	hemmens	sida	och	dels	att	elever	får	möjlighet	att	studera	på	skolor	som	motsvarar	

deras	önskemål	och	förväntningar.	Rätten	att	välja	anses	ha	ett	stort	egenvärde	och	man	

menar	att	det	är	av	mycket	stor	betydelse	för	den	enskilda	eleven	(Prop.1992/93:230	s.28).			

	

Vidare	argumenteras	för	ett	avskaffande	av	den	strikta	centraliserade	regelstyrning	som	

försvårar	för	kommuner	att	samarbeta	med		till	exempel	näringsliv	och	arbetsmarknad	samt	

att	samordna	verksamheter	inom	den	kommunala	sektorn.	Man	menar	att	”regelsystem	

hindrat	entreprenadlösningar	inom	skolan	och	därmed	lagt	hinder	i	vägen	för	

kostnadseffektiva	samordnings-	och	samverkansformer	mellan	den	kommunala	skolan,	

andra	utbildningsanordnare	och	näringsliv”	(Prop.1992/93:230	s.29).		Detta	menar	man	har	

varit	ett	hinder	både	vad	gäller	kvalitet	och	kostnadseffektivitet.		

	

2.4	Motion	1992/93:Ub160	

Med	anledningen	av	propositionen	Valfrihet	i	skolan	lade	Vänsterpartiet	en	motion	där	

regeringens	förslag	kritiserades.	Det	mest	tongivande	argumentet	i	motionen	är	

Vänsterpartiets	uppfattning	att		de	föreslagna	valfrihetsreformerna	kommer	bidra	till	en	

ökad	skolsegregation.	Man	menar	att	det	fria	skolvalet	enbart	kommer	gynna	ett	fåtal	

elever.	Vidare	argumenterar	V	för	att	regeringens	satsning	på	fristående	skolor	kommer	ske	

på	bekostnad	av	de	offentliga	skolorna	vilket	de	tror	resulterar	i	att	medvetna	föräldrar	och	

elever	väljer	bort	dessa	då	kvalitén	sjunker.	Detta	anser	V	är	helt	oacceptabelt	då	”social	

tillhörighet,	föräldrars	bakgrund	m.m.	är	ett	av	de	effektivaste	skiktningsmedlen	i	samhället	

och	att	medvetenheten	om	detta	ofta	är	störst	bland	föräldrar	i	socialgrupp	1”	(Motion	

1992/93:Ub160).	Vidare	menar	V	att	den	ökade	segregationen	kan	leda	till	en	ökad	

främlingsfientlighet	och	en	sämre	förståelse	mellan	ungdomar	från	olika	samhällsgrupper.	V	

argumenterar	också	för	att	en	valfrihetsreform	är	fullständigt	onödig	då	de	hävdar	att	det	

redan	finns	möjligheter	att	påverka	skolvalet	även	om	närhetsprincipen	är	den	överordnade	

principen.	De	menar	att	det	fria	skolvalet	tvingar	alla	föräldrar	och	elever	att	ta	ett	aktivt	val	

trots	att	möjligheten	till	skolval	för	de	som	av	någon	anledning	inte	vill	gå	på	den	skola	de	

placerats	redan	finns.	De	av	regeringen	föreslagna	reformerna	påtvingar	elever	och	föräldrar	
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ett	val	och	öppnar	upp	för	en	skolmarknad	som	de	inte	tror	att	det	finns	ett	allmänt	intresse	

för.		

	

Vidare	ser	V	inga	fördelar	med	de	entreprenadlösningar	inom	skolväsendet	som	regeringen	

vill	tillåta	och	menar	att	de	kan	vara	negativa	för	en	likvärdig	undervisningskvalitet	samt	att	

de	”riskerar	att	hota	en	pedagogiskt	motiverad	helhetssyn	på	undervisningen”	(Motion	

1992/93:Ub160).	Gällande	finansiering	av	friskolor	anser	V	att	bidragsdelen	på	85%	är	för	

högt	satt	och	att	rapporter	styrker	att	friskolor	skulle	vara	överfinansierade.	V	anser	också	

att	staten	inte	bör	fastställa	bidragsprocent	då	det	”är	en	inskränkning	av	det	kommunala	

självstyret”	(Motion	1992/93:Ub160)	och	att	nivån	för	bidraget	bör	vara	upp	till	

kommunerna	att	fastställa.	Både	vad	gäller	grundskolor	och	gymnasieskolor	anser	V	att	

staten	ej	bör	fastställa	”miniminivå	för	det	bidrag	elevens	hemkommun	skall	betala	till	den	

fristående	skolan”	(Motion	1992/93:Ub160).	

	

3.	Teoretisk	utgångspunkt	

Frihet,	jämlikhet	och	rättvisa	är	begrepp	som	är	av	högsta	relevans	i	denna	uppsats.	I	

argumentationen	för	och	emot	det	fria	skolvalet	så	kan	tydliga	ideologiska	skiljelinjer	skönjas	

där	en	oenighet	kring	frihetens	och	jämlikhetens	lexikaliska	ordning	och	prioritet	utgör	

grunden	för	diskrepansen.	Jag	kommer	i	min	analys	till	stor	del	utgå	från	dessa	begrepp	och	

mot	bakgrund	av	detta	krävs	det	en	teoretisk	förankring	och	definition	av	hur	frihets-	och	

jämlikhetsbegreppet	kan	tolkas,	definieras	och	användas	inom	ramen	för	det	jag	i	denna	

studie	undersöker.			

	

3.2	Frihetsbegreppet	

Med	frihet	avser	jag	i	denna	uppsats	”den	medborgerliga	eller	samhälleliga	friheten,	

beskaffenheten	av	och	gränserna	för	den	makt	som	samhället	lagligen	kan	utöva	över	

individen”	(Mill	1998	s.9).	Detta	perspektiv	är	enligt	mig	en	given	utgångspunkt	då	det	är	

individuell	valfrihet	i	relation	till	staten	jag	studerar.	John	Stuart	Mill	menar	att	det	enda	fall	

då	ett	kollektivt	eller	individuellt	ingripande	i	andras	handlingsfrihet	är	berättigat	är	till	

självförsvar.	Individens	eget	bästa	är	enligt	Mill	ingen	legitim	grund	för	att	en	inskränkt	frihet	
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skall	vara	moraliskt	berättigad	utan	enbart	om	syftet	är	att	hindra	oförrätt	gentemot	andra	

individer	kan	det	rättfärdigas.	Samhällets	ansvar	gäller,	enligt	Mill,	enbart	det	som	berör	

andra	människor	medan	individen	bör	ha	oinskränkt	frihet	över	det	som	endast	berör	

individen	själv.	Enbart	då	man	har	med	barbarer	att	göra	kan	despotism	och	inskränkningar	

på	individens	frihet	rättfärdigas.	Då	finns	det	enligt	Mill	legitim	grund	för	detta	då	målet	är	

att	förbättra	dessa	barbarer	och	att	detta	mål	rättfärdigar	medlen	(1998	Mill	s.17-18).	

	

John	Rawls	frihetsbegrepp	handlar	främst	om	ett	samhällssystem	som	säkerställer	att	

individer	inte	hindras	från	att	utöva	sina	grundläggande	friheter.	Med	grundläggande	

friheter	avser	Rawls	den	politiska	friheten,	yttrandefriheten,	mötesfriheten,	samvets-	och	

tankefriheten,	personlig	frihet	som	innebär	frihet	från	psykologiskt	och	fysiskt	förtryck	och	

våld,	äganderätten	och	rätten	till	rättssäkerhet	(Rawls	1996	s.77).	Hans	resonemang	kretsar	

alltså	i	huvudsak	om	frihet	i	samband	med	offentliga	lagar	och	regler	som	definierar	

rättigheter	och	skyldigheter.	Friheterna	i	sig	kan	stå	i	konflikt	med	varandra	vilket	kan	

innebära	begränsningar	av	friheter,	dessa	begränsningar	kan	då	vara	skäliga.	En	frihet	som	

inskränker	på	någon	annans	frihet	kan	enligt	Rawls	rättmätigt	begränsas.		Det	centrala	för	

Rawls	är	att	friheterna	är	jämlikt	fördelade	mellan	alla	samhällets	medlemmar.	Om	en	

individs	frihet	är	begränsad	på	grund	av	oförmåga	att	utnyttja	sina	fri-	och	rättigheter	så	

menar	Rawls	att	det	inte	är	en	avgörande	begränsning	för	friheten.	Det	handlar	enligt	

honom	snarare	om	frihetens	värde	för	den	enskilde	och	att	detta	värde	kan	variera	mellan	

olika	individer	även	om	friheten	är	jämlikt	fördelad.	En	person	med	begränsad	makt	och	med	

en	begränsad	kapacitet	att	utnyttja	sin	frihet	har	enligt	Rawls	ändå	en	större	möjlighet	att	

utnyttja	sin	frihet	än	vad	hon	hade	haft	i	ett	system	där	statsmakten	eftersträvade	lika	utfall	

och	inskränkte	på	individuella	friheter	för	att	åstadkomma	detta	(Rawls	1996	s.201-203).		

	

Centralt	i	Rawls	argumentation	för	frihetens	prioritet	är	hans	resonemang	kring	självrespekt.	

Han	menar	att	det	avgörande	för	individens	självrespekt	är	ett	offentligt	erkännande	av	allas	

fri-	och	rättigheter	snarare	än	sin	exakta	tilldelning	av	inkomst	och/eller	förmåner.	Rawls	

menar	att	ett	samhälle	där	en	jämlik	fördelning	av	fri-	och	rättigheter	garanteras	gör	

skillnader	i	ekonomiska	och	sociala	fördelar	mindre	betydelsefulla	för	självkänslan.	
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Självrespekten	säkerställs	alltså	av	frihetens	prioritet	och	det	offentliga	erkännandet	av	allas	

jämlika	ställning	(Rawls	1996	s.503).		

	

Robert	Nozick	utgår	i	sin	syn	på	individens	fri-	och	rättigheter	ifrån	John	Locke	och	

naturrätten.	”Naturrätten	sätter	gränsen	att	ingen	bör	skada	någon	annan	till	liv,	hälsa,	

frihet,	eller	egendom”	(Nozick	1986	s.26).	Om	dessa	gränser	överträdes	så	kränks	individens	

rättigheter	och	det	centrala	i	Nozicks	teori	är	hans	ambition	att	framställa	en	statsmakt	där	

inga	rättigheter	kränks.	

	

Isaiah	Berlin	är	en	av	1900-talets	ledande	liberala	tänkare.	Hans	essä	två	frihetsbegrepp	har	

haft	stort	inflytande	på	den	filosofiska	diskussionen	kring	individens	fri-	och	rättigheter.	

Dessa	två	synsätt	på	frihet	anser	jag	vara	tydligt	representerade	i	diskussionen	kring	det	fria	

skolvalet.	Berlin	formulerar	alltså	två	olika	politiska	betydelser	av	ordet	frihet	och	han	

förklarar	den	negativa	friheten	genom	att	ställa	följande	fråga:	”Inom	vilket	område	låter	

man	eller	bör	man	låta	samhällets	medlemmar	–	personer	eller	grupper	av	personer	–	göra	

eller	vara	det	som	de	kan	göra	eller	vara,	utan	inblandning	av	andra?”	(Berlin	2011	s.191).	

Med	negativ	frihet	menar	Berlin	således	frånvaro	av	hinder.	En	människa	som	av	andra	

människor	hindras	att	göra	någonting	hon	annars	skulle	ha	gjort	saknar	politisk	negativ	frihet	

eftersom	hon	hindras	att	uppnå	ett	individuellt	uppsatt	mål.	En	människa	som	inte	hindras	

av	andra	människor	men	som	på	grund	av	andra	orsaker	är	oförmögen	att	uppnå	ett	mål	

saknar	utifrån	denna	definition	ej	politisk	frihet	då	hon	ej	är	utsatt	för	något	tvång.	Friheten,	

i	den	negativa	betydelsen,	handlar	alltså	om	att	inte	vara	utsatt	för	andras	ingripanden.	

Berlin	menar	att	oförmåga	att	uppnå	ett	mål	på	grund	av	till	exempel	fattigdom	ej	kan	

kategoriseras	som	brist	på	politisk	frihet	under	förutsättning	att	denna	fattigdom	inte	

orsakats	av	ett	förtryck	från	andra	människor.	Berlin	kan	också	tala	om	någon	form	av	

frihetsberövande	om	fattigdomen	orsakats	av	bristande	mental	eller	fysisk	förmåga	(Berlin	

2011	s.192-193).	Han	frågar	sig	vad	friheten	har	för	värde	för	den	som	inte	kan	utnyttja	den	

och	menar	att	individuell	frihet	inte	nödvändigtvis	är	ett	primärt	behov	för	varje	enskild	

individ.	Frihetens	värde	är	enligt	Berlin	avhängigt	den	sociala	och	ekonomiska	miljö	du	

befinner	dig	i	(Berlin	2011	s.195).	
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Den	positiva	friheten	förklarar	Berlin	genom	att	ställa	följande	fråga:	”Vad	eller	vem	är	det	

som	genom	att	styra	eller	ingripa	kan	bestämma	att	någon	skall	göra	eller	vara	det	ena	

snarare	än	det	andra?”	(Berlin	2011	s.191).	Den	positiva	friheten	handlar	snarare	om	”frihet	

till”	än	”frihet	från”.	Den	springande	punkten	är	att	positiv	frihet	innebär	att	vara	sin	egen	

herre	och	att	agera	utifrån	medvetna	skäl	och	syften	(Berlin	2011	s.205).	Utifrån	denna	

betydelse	av	frihet	är	självherravälde	och	ett	frigörande	från	olika	former	av	slaveri	centralt.	

Individens	”jag”	skall	ges	möjlighet	att	uppnå	sin	fulla	potential	och	därför	kan	irrationella	

impulser	hos	individen	skapa	ett	kluvet	”jag”	där	det	finns	en	klyfta	mellan	det	verkliga	eller	

ideala	jaget	och	det	empiriska	jaget.	När	det	verkliga	jaget	sätts	i	ett	större	sammanhang	

såsom	folket,	staten	eller	stammen	kan	medlemmar	i	dessa	sammanhang	påtvingas	

kollektivets	idéer	om	vad	som	konstituerar	det	ideala	jaget	i	syfte	att	individen	skall	uppnå	

sin	fulla	potential	och	därmed	nå	en	högre	frihet.	Om	denna	högre	frihet	uppnås	via	tvång	så	

rättfärdigar	målet	medlen	och	tvånget	anses	utövas	för	individens	bästa	(Berlin	2011	s.206-

207).	Berlin	förhåller	sig	kritiskt	till	detta	synsätt	och	menar	att	”denna	monstruösa	

maskerad,	som	består	i	att	identifiera	det	som	en	människa	skulle	välja	om	hon	vore	

någonting	som	hon	inte	är,	eller	åtminstone	inte	ännu	är,	med	det	som	hon	egentligen	

eftersträvar	och	väljer,	ligger	till	grund	för	alla	politiska	teorier	om	självförverkligande”	

(Berlin	2011	s.208).	Vidare,	menar	Berlin	att	en	uppdelning	av	ett	verkligt	och	ett	empiriskt	

jag	där	det	senare	behöver	kuvas	och	disciplineras	för	att	nå	full	frihet	banar	väg	för	ett	

tyranni	där	en	individs	frihet	kan	innebära	vadhelst	den	som	utför	manipulationen	önskar	

(Berlin	2011	s.209).					

	

3.3	Perspektiv	på	jämlikhet	

Det	finns	otaliga	definitioner	och	tolkningar	av	begreppet	jämlikhet	varför	jag	här	kommer	

redogöra	för	hur	jämlikhetsbegreppet	vanligen	används	och	tolkas	och	skiljelinjer	mellan	

olika	perspektiv	på	begreppet.	Jämlikhetsaspekten	är	den	kanske	mest	centrala	parametern	i	

debatten	om	det	fria	skolvalet	och	är	tongivande	i	valfrihetskritikernas	argumentation.	Inte	

sällan	framförs	bristande	jämlikhet	och	likvärdighet	som	skäl	att	begränsa	det	fria	skolvalet.	

Som	utgångspunkt	i	min	redogörelse	för	jämlikhetsbegreppet	har	jag	haft	filosofiprofessor	

Per	Bauhns	rapport	Bortom	missunnsamhetens	etik	publicerad	2015.		
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Ett	perspektiv	på	jämlikhet	är	jämlikhet	som	likabehandling.	Att	behandla	alla	lika	och	att	

bördor	och	förmåner	är	jämlikt	fördelade	är	förknippat	med	upplevelsen	av	att	vara	

respekterad.	Olika	faktorer	kan	rättfärdiga	att	alla	individer	inte	behandlas	lika.	Vid	en	

fördelning	av	förmåner	och	bördor	kan	mottagarens	behov	vara	en	viktig	sådan	faktor.	

Föräldern	som	ser	till	sina	barns	behov	i	sin	fördelning	av	omsorg	anser	vi	inte	agerar	i	strid	

med	våra	jämlikhetsideal	trots	att	barnen	inte	behandlas	lika.	Skulle	principen	om	

likabehandling	då	kunna	ersättas	av	en	princip	om	behovsanpassad	behandling?	Detta	

menar	Bauhn	verkar	högst	tveksamt	ur	ett	rättviseperspektiv.	Åtminstone	i	en	del	kontexter.	

Att	en	arbetsgivare	ska	ta	hänsyn	till	arbetstagarens	behov	när	nivå	på	arvode	skall	

fastställas	framstår	intuitivt	orimligt	av	flera	orsaker.	Dels	är	idén	om	lika	lön	för	lika	arbete	

en	svårantastlig	princip	och	dels	kan	våra	behov	vara	högst	subjektiva.	Sammantaget	verkar	

jämlikhet	som	likabehandling	vara	ett	ofullständigt	begrepp	som	kräver	att	vi	

kontextualiserar	och	fyller	i	detaljer	för	att	moralisk	status	skall	kunna	värderas	(Bauhn	2015	

s.8-9).	

	

Bauhn	menar	att	”en	viktig	invändning	mot	likabehandling	är	att	människor	ofta	förtjänar	

olika	behandling”	(Bauhn	2015	s.11).	Enligt	Bauhn	är	det	intuitivt	rimligt	och	moraliskt	

försvarbart	att	premiera	och	belöna	en	ambitiös	individ	och	en	god	arbetsinsats	framför	en	

slö	och	likgiltig	individ	och	en	dålig	arbetsinsats.	Detta	synsätt	utgår	från	jämlikhet	och	

förtjänst	och	är	inte	oförenligt	med	jämlikhet	som	likabehandling	men	det	är	lika	fall	som	

skall	behandlas	lika	snarare	än	att	alla	individer	ska	behandlas	på	samma	sätt.	Dessa	

tankegångar	kan	vi	finna	i	både	Aristoteles	och	John	Stuart	Mills	resonemang	om	distributiv	

rättvisa	(Bauhn	2015	s.10).		

	

En	fråga	som	uppstår	är	vad	den	likvärdighet	ur	vilken	en	olik	behandling	skulle	kunna	

rättfärdigas	kan	relateras	till.	Det	vanligaste	svaret	i	diskussioner	som	belyser	detta	område	

är	då	prestation.	Likvärdiga	prestationer	skall	ge	en	likvärdig	utdelning.	Utifrån	detta	

förtjänar	således	den	hårt	arbetande	att	belönas	för	detta	och	den	som	begår	brott	förtjänar	

sitt	straff.	Detta	kan	framstå	rimligt	i	all	sin	enkelhet	men	det	blir	mer	komplext	om	vi	tar	

hänsyn	till	vilka	förutsättningar	vi	har	för	de	prestationer	vi	gör.	En	handikappad	person	som	

arbetar	dubbelt	så	hårt	för	att	åstadkomma	en	prestation	likvärdig	den	som	en	person	utan	
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handikapp	åstadkommit	har	i	mångas	ögon	utfört	en	mer	imponerande	prestation.	Vi	verkar	

alltså	rent	intuitivt	ta	hänsyn	till	bakomliggande	faktorer	och	individuella	förutsättningar	när	

vi	värderar	olika	prestationer.	Frågan	är	om	detta	synsätt	är	moraliskt	rättfärdigat.	Bauhn	

menar	att	det	i	många	sammanhang	blir	missvisande	att	ta	hänsyn	till	sådana	faktorer.	Hans	

mening	är	att	en	arbetsgivare	bör	hålla	sig	till	principen	om	lika	lön	för	lika	arbete	och	

straffpåföljder	för	brott	skall	grundas	i	vilken	skada	det	vållat	brottsoffret.	Bakomliggande	

sociala	eller	biologiska	orsaker	är	en	sak	för	andra	myndigheter	att	ta	i	beaktande	och	

eventuellt	utforma	specifika	stödinsatser	utifrån.	Vidare	anser	Bauhn	att	man,	utifrån	en	

prestationsbaserad	syn	på	förtjänst,	måste	”acceptera	ojämlikhet	i	utfall	mellan	människor,	

eftersom	människors	prestationer	varierar”	(Bauhn	2015	s.11).		Synen	på	förtjänst	som	

rättviseparameter	är	omtvistad.	Många	filosofer,	bland	annat	John	Rawls,	har	avvisat	

förtjänstkriteriet.	Detta	eftersom	vårt	handlande	anses	vara	grundat	i	faktorer	vi	inte	har	

någon	kontroll	över	till	exempel	gener	eller	sociala	omständigheter.	Om	våra	framgångar	

bara	är	ett	utslag	av	ett	”naturligt	lotteri”	så	är	det	utifrån	detta	synsätt	svårt	att	se		

belöningar	för	dessa	framgångar	som	rättvisa.	Även	bestraffningar	för	brottsliga	handlingar	

är	orättvisa	och	godtyckliga	ur	detta	perspektiv	då	det	vi	i	praktiken	gör	är	att	belöna	tur	och	

bestraffa	otur	(Bauhn	2015	s.12).	Bauhn	delar	dock	inte	detta	synsätt.	Han	menar	att	”så	

länge	vi	vet	vad	vi	gör	och	vill	vad	vi	gör,	så	är	vi	rimligen	ansvariga	för	våra	handlingar,	även	

om	vi	varken	vill	eller	kan	göra	något	annat	än	det	vi	faktiskt	gör”	(Bauhn	2015	s.13).	Vidare	

anser	Bauhn	att	avgörande	för	ett	berättigat	ansvarsutkrävande	är	vår	förmåga	till	reflektiv	

självkontroll.	Om	vi	kan	utöva	denna	kontroll	så	har	vi	tillräckligt	mycket	frihet	för	att	hållas	

ansvariga	för	våra	handlingar.	Denna	kontroll	innefattar	bland	annat	att	vi	handlar	i	enlighet	

med	moraliska	skäl	(Bauhn	2015	s.13).		

	

Att	ha	jämlikhet	som	lika	utfall	som	utgångspunkt	innebär	att	man	inte	tar	hänsyn	till	grad	av	

förtjänst	eller	andra	bakomliggande	faktorer	till	utfallet.	Det	centrala	är	ett	jämlikt	resultat.	

Ambitionen	är	att	all	fördelning,	till	exempel	av	inkomster	eller	karriärmöjligheter,	skall	

resultera	i	att	alla	har	lika	mycket.	Detta	kräver	att	samhällets	institutioner	är	utformade	i	

enlighet	med	denna	ambition.	För	att	uppnå	jämlikhet	som	lika	utfall	krävs	alltså	omfattande	

politiska	insatser.	Olikhet	i	utfall	ses	utifrån	detta	perspektiv	som	ett	bevis	på	att	systemet	är	

orättvist	och	därför	bör	korrigeras.	Om	en	samhällsgrupp	är	underrepresenterad	i	till	
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exempel	högavlönade	yrken	eller		befattningar	med	makt	så	anses	detta	vara	en	samhällelig	

orättvisa	som	beror	på	strukturell	diskriminering.	Förklaringsmodeller	som	tar	upp	andra	

orsaker	till	underrepresentationen,	till	exempel	enskilda	individers	val	och	prestationer,	

avfärdas	(Bauhn	2015	s.15).		

	

Ett	vanligt	argument	mot	en	alltför	stor	ekonomisk	ojämlikhet	är	att	de	rika	kommer	

dominera	de	fattiga.	De	välbärgade	har	då	inte	bara	ett	materiellt	överläge	utan	kan	också	

genom	de	resurser	de	innehar	utöva	makt	mot	de	mindre	bemedlade.	Detta	synsätt	sträcker	

sig	långt	tillbaka	i	tiden	och	för	att	påvisa	det	citerar	Bauhn	Jean-Jacques	Rousseau	och	hans	

princip	att	”ingen	medborgare	ska	vara	rik	nog	för	att	kunna	köpa	en	annan,	och	ingen	fattig	

nog	för	att	vara	tvungen	att	sälja	sig”	(Bauhn	2015	s.18).	Bauhn	frågar	sig	hur	Rousseau	

rimligen	kan	tolkas.	En	strikt	tolkning	skulle	innebära	att	alla	ska	ha	så	mycket	resurser	att	

man	inte	behöver	utföra	lönearbete	åt	någon	annan.	Bauhn	ställer	sig	kritisk	till	detta.	Han	

menar	att	även	egenföretagare	är	beroende	av	andra	och	utlämnad	till	andras	beslut.	De	

flesta	av	oss	befinner	oss	alltså	i	någon	form	av	maktrelation	till	någon	annan	varför	total	

frånvaro	av	dominans	känns	svåruppnåeligt	om	det	ens	är	önskvärt.	En	mer	sansad	tolkning,	

hävdar	Bauhn,	vore	att	hävda	att	ingen	ska	vara	nödgad	att	förnedra	sig	för	att	kunna	

försörja	sig.	Här	blir	individens	föreställning	om	värdighet	och	självrespekt	avgörande	då	det	

kan	finnas	stor	diskrepans	vad	olika	individer	uppfattar	som	förnedrande	(Bauhn	2015	s.18).	

Avgörande,	enligt	Bauhn,	är	inte	om	någon	genom	skicklighet	och	prestation	blir	förmögen	

utan	om	det	genom	denna	förmögenhet	går	att	skaffa	sig	fördelar	i	samhällets	institutioner	

till	exempel	rättsväsende	(Bauhn	2015	s.19).	

	

Jämlikhet	bör,	enligt	Bauhn,	relateras	till	individers	rättigheter.	Om	vi	uppnår	jämlikhet	i	

frihet	och	rättigheter	ges	alla	människor	förutsättningar	för	framgångsrikt	handlande.	Att	

eliminera	skillnader	i	utfall	i	jämlikhetens	namn,	utan	hänsyn	till	individuella	rättigheter,		

banar	enligt	Bauhn	väg	för	ett	totalitärt	samhälle	(Bauhn	2015	s.28).	Om	någon	för	egna	

medel	och	utan	att	inskränka	på	någon	annans	frihet	lyckas	förbättra	sin	livssituation	så	är	

det	enligt	Bauhn,	en	rättighet	som	inte	bör	kränkas.	En	jämlikhetsprincip	vars	utgångspunkt	

är	att	ingen	har	rätt	till	något	som	inte	alla	kan	få	är	enligt	Bauhn	ett	uttryck	för	

”missunnsamhetens	etik”	(Bauhn	2015	s.24).	Om	man	är	av	åsikten	att	kollektivets	intressen	
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står	över	individens	så	menar	Bauhn	att	detta	sätt	att	resonera	grundar	sig	i	en	bakvänd	

logik.	Han	menar	att	ett	kollektiv	aldrig	skulle	kunna	göra	anspråk	på	några	rättigheter	om	

inte	individerna	hade	med	sig	sina	rättigheter	in	i	kollektivet.	”Kollektiv	består	av	individer	

och	har	inget	eget	liv	oberoende	av	de	individer	som	utgör	dem”	(Bauhn	2015	s.25).	

	

3.4	Rawls	och	Nozicks	rättviseprinciper	

Rawls	rättviseprinciper	är	centrala	i	hans	teori	om	rättvisa.	Dessa	principer	är	de	som	utifrån	

ursprungspositionen	skulle	antas	av	alla	rationella	individer.	Rättviseprinciperna	handlar	om	

samhällets	grundstruktur	och	de	institutioner	som	reglerar	det	sociala	samarbetet.	

Principerna	styr	medborgarnas	skyldigheter,	rättigheter	och	också	fördelning	av	tillgångar	

samt	bördor.	Principerna	styr	alltså	i	första	hand	offentliga	regelsystem	och	inte	enskilda	

personers	förehavanden	(Rawls	1996	s.71).	Då	det	svenska	skolväsendet	utformas	utifrån	

det	regelsystem	som	staten	fastställt	lämpar	sig	Rawls	rättviseprinciper	väl	för	att	tillämpa	

på	de	skolreformer	jag	undersöker.	Denna	tillämpning	kommer	jag	genomföra	i	min	analys.			

	

De	två	principer	som	är	utgångspunkt	i	Rawls	teori	är	följande:	

”Första	principen:	alla	ska	ha	samma	rätt	till	det	mest	omfattande	system	av	grundläggande	

friheter	som	är	förenligt	med	att	andra	har	ett	liknande	system	av	för	alla	lika	stora	friheter.	

Andra	principen:	sociala	och	ekonomiska	ojämlikheter	ska	ordnas	så	att	de	både	a)	rimligtvis	

kan	väntas	vara	till	allas	fördel,	och	b)	är	knutna	till	befattningar	och	ämbeten	som	står	

öppna	för	alla”	(Rawls	1996	s.76).	

	

Dessa	principer	behöver	en	mer	utförlig	definition.	Vad	gäller	den	första	principen	behöver	

vi	få	preciserat	vad	Rawls	avser	med	”grundläggande	friheter”.	Rawls	punktar	upp	de	friheter	

han	anser	viktigast	och	som	ingår	i	begreppet	i	detta	sammanhang.	Han	tar	upp	den	politiska	

friheten,	yttrandefriheten,	mötesfriheten,	samvets-	och	tankefriheten,	personlig	frihet	som	

innebär	frihet	från	psykologiskt	och	fysiskt	förtryck	och	våld,	äganderätten	och	rätten	till	

rättssäkerhet.	”Dessa	friheter	ska	enligt	första	principen	vara	lika	för	alla”	(Rawls	1996	s.77).		
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Den	andra	principens	andra	del	innebär	att	positioner	som	innebär	makt	och	ansvar	ska	vara	

tillgängliga	för	alla.	Att	alla	parter	skall	ha	en	skälig	möjlighet	att	nå	dessa	positioner.	Den	

andra	principens	första	del	är	den	som	gjort	sig	berömd	under	namnet	differensprincipen	

vars	springande	punkt	är	att	en	ojämlikhet	som	inte	är	till	allas	fördel	är	orättvis	och	således	

ej	rättfärdigad.	Vice	versa	är	en	ojämlikhet	som	gynnar	alla	rättvis	och	därför,	enligt	Rawls,		

berättigad	och	skälig.	Rawls	argumenterar	för	differensprincipen	genom	att	göra	olika	

tolkningar	av	den	andra	principens	första	del.	En	sådan	tolkning	är	att	ersätta	

differensprincipen	med	effektivitetsprincipen.	Rawls	argumenterar	emot	detta	med	en	rad	

argument	men	där	kärnan	i	argumentationen	handlar	om	de	inskränkningar	på	individers	

frihet	som	effektivitetsprincipen	skulle	tillåta.	Om	det	till	exempel	skulle	finnas	stöd	för	att	

slaveri	är	det	mest	samhällseffektiva	så	skulle	det	utifrån	denna	princip	kunna	rättfärdigas.	

Effektivitetsprincipen	verkar	alltså	rimma	illa	med	vår	generella	uppfattning	om	rättvisa	

varför	han	avfärdar	effektivitetstänkandet	som	bärande	idé	till	samhällets	grundstruktur	

(Rawls	1996	s.85-86).			

	

Av	Rawls	två	rättviseprinciper	så	är	den	första	lexikaliskt	överordnad	den	andra.	Det	innebär	

att	en	kränkning	av	individens	frihet	aldrig	kan	rättfärdigas	genom	samhällsekonomiska	eller	

sociala	fördelar.	Vid	en	principiell	och/eller	praktisk	intressekonflikt	trumfar	alltså	friheten	

(Rawls	1996	s.77).	I	Rawls	teori	skall	grundstrukturens	regelsystem	säkerställa	medborgarnas	

skäligt	jämlika	möjligheter.	Ojämlikhet	i	utfall	kan	vara	acceptabelt	och	rättvist	men	skall	

kompenseras	till	de	mindre	gynnades	fördel	i	enlighet	med	differensprincipen.	Rawls	

avfärdar	förtjänstkriterier	då	han	inte	anser	att	någon	förtjänar	några	av	naturen	givna	

fördelar.	Detta	rättfärdigar	differensprincipen	och	dess	kompensatoriska	effekt.	Han	anser	

dock	inte	att	det	ligger	någon	orättvisa	i	vilken	samhällsposition	man	föds	in	i	eller	vilka	

medfödda	egenskaper	man	erhåller,	detta	är	enligt	Rawls	naturliga	fakta.	Det	som	avgör	

rättvisans	status	är	hur	samhällets	institutioner	hanterar	dessa	fakta	(Rawls	1996	s.111).			

	

Nozick	ser	inte	på	en	jämlik	fördelning	som	en	nödvändighet	för	rättvisa.	Snarare	anser	han,	i	

enlighet	med	sin	rättighetsteori,	att	en	stat	som	korrigerar	en	fördelning	som	uppstått	

genom	en	legitim	process	kränker	rättigheter	och	är	därav	orättvis	och	moraliskt	

klandervärd.	Staten	skall	endast	korrigera	en	ojämlik	fördelning	om	den	uppstått	på	ett	
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illegitimt	vis	(Nozick	1986	s.262).	Vad	gäller	lika	möjligheter	som	ofta	betraktas	som	ett	

nödvändigt	egalitärt	mål,	hävdar	Nozick	att	det	bara	kan	åstadkommas	på	två	sätt.	Antingen	

försämrar	man	för	de	med	bättre	möjligheter	eller	förbättrar	man	för	de	med	sämre	

möjligheter.	Väljer	man	det	senare	kräver	detta	resurser,	vilket	i	sin	tur,	enligt	Nozick	

innebär	att	individer	med	bättre	möjligheter	måste	berövas	innehav	och	att	detta	innehav	

skall	omfördelas	till	de	med	sämre	möjligheter.	I	enlighet	med	Nozicks	rättighetsteori	får	

detta	ej	äga	rum	då	kränkningen	av	att	berövas	ett	berättigat	innehav	ej	tillåts	(Nozick	1986	

s.266).	

	

4.	Resultat	och	analys	

I	regeringens	proposition	står	formulerat	att	rätten	att	välja	är	av	mycket	stor	betydelse	för	

den	enskilde	eleven	och	att	de	aktiva	ställningstaganden	kring	val	av	skola	som	det	fria	

skolvalet	förutsätter	kommer	resultera	i	dels	ett	större	engagemang	gentemot	skolarbetet	

från	hemmens	sida,	och	dels	att	elever	får	möjlighet	att	studera	på	skolor	som	motsvarar	

deras	önskemål	och	förväntningar	(Prop.1992/93:230	s.28).	Vänsterpartiet	menar	i	sin	

motion	att	denna	valfrihet	påtvingas	elever	och	föräldrar	och	att	den	marknad	det	resulterar	

i	ej	är	allmänt	önskvärd	(Motion	1992/93:Ub160).	Rawls	hävdar	att	frihet	är	av	avgörande	

betydelse	för	självkänslan.	Att	medborgare	ges	frihet	av	staten,	menar	Rawls,	innebär	ett	

offentligt	erkännande	av	allas	jämlika	ställning	vilket	är	en	förutsättning	för	individers	

självrespekt	(Rawls	1996	s.503).	Rätten	att	välja	skola	kan	tolkas	som	ett	offentligt	

erkännande	av	allas	jämlika	ställning	och	jag	vill	hävda	att	statsmaktens	tilltro	till	

medborgarnas	autonomi	och	förmåga	till	rationalitet	är	av	stor	betydelse	för	individers	

självkänsla	och	självrespekt.	John	Stuart	Mill	menar	att	det	enda	fall	då	ett	kollektivt	eller	

individuellt	ingripande	i	andras	handlingsfrihet	är	berättigat	är	till	självförsvar.	Individens	

eget	bästa	är	enligt	Mill	ingen	legitim	grund	för	att	en	inskränkt	frihet	skall	vara	moraliskt	

berättigad.	Enbart	då	man	har	med	barbarer	att	göra	kan	despotism	och	inskränkningar	på	

individens	frihet	rättfärdigas.	Då	finns	det	enligt	Mill	legitim	grund	för	detta	då	målet	är	att	

förbättra	dessa	barbarer	och	att	detta	mål	rättfärdigar	medlen	(1998	Mill	s.17-18).	Utifrån	

Mills	ståndpunkt	skulle	alltså	en	inskränkning	på	rätten	att	välja	skola	enbart	vara	

rättfärdigad	om	vi	har	att	göra	med	barbarer.	Kan	då	elever	och	föräldrar	som	står	inför	ett	

aktivt	ställningstagande	gällande	val	av	skola	rättmätigt	kategoriseras	som	barbarer	som	bör	
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omyndigförklaras	och	att	detta	beslut	därför	bör	överlåtas	till	offentliga	myndigheter?	Detta	

skulle	i	motsats	till	Rawls	uppfattning	i	frågan	innebära	ett	offentligt	förnekande	av	

individers	kapacitet	till	rationellt	självbestämmande.	Min	uppfattning	är	att	ett	sådant	

offentligt	förnekande	skulle	riskera	att	resultera	i	en	passivisering	av	medborgarna	och	också	

bli	ett	hinder	för	både	individuell	och	samhällelig	utveckling.	Personlig	autonomi	har	således	

ett	stort	egenvärde	och	paternalistiska	ingripanden	kan	riskera	att	orsaka	värdeförluster.	

Autonomins	egenvärde	har	dock	ifrågasatts	då	skattningen	inte	tycks	utgå	från	psykologisk	

empiri.	Johan	Brännmark	redogör	i	sin	artikel	Ohälsosamma	vanor	och	folkhälsopolitisk	

paternalism	(2015)	för	att	en	rad	politiska	teoretiker	under	2000-talet	argumenterat	emot	

den	rationalistiska	bilden	av	människan	som	är	högst	betydelsefull	för	autonomins	

egenvärde.	Dessa	teoretiker	argumenterar	för	”vad	man	kan	kalla	för	en	kompensatorisk	

paternalism	inriktad	på	att	med	politiska	medel	korrigera	för	alla	de	irrationella	

beteendemönster	som	identifierats	inom	de	senaste	fyrtio	årens	forskning	inom	

experimentell	psykologi	och	beteendeekonomi”	(2015	Brännmark	s.2).	Resultaten	i	den	

forskning	som	det	hänvisas	till	”pekar	mot	att	vi	ofta	fattar	beslut	och	gör	

informationsvärderingar	som	är	ur	fas	med	vad	rationella	modeller	för	dessa	skulle	

rekommendera”	(2015	Brännmark	s.2).	Jag	frågar	mig	dock	om	dessa	forskningsresultat	kan	

avfärda	autonomins	egenvärde	och	legitimera	paternalistiska	interventioner.	Per	Bauhn	

redogör	i	sin	rapport	för	studier	som	visar	att	människor	tenderar	att	frångå	

standardantaganden	om	rationalitet	till	förmån	för	självrespekten.	I	studien	avstår	individer	

hellre	från	en	viss	utdelning	än	att	acceptera	en	utdelning	de	ej	anser	legitim	(Bauhn	2015	

s.7).		Vinstmaximering	underordnas	alltså	individers	självrespekt	och	denna	självrespekt	

menar	jag	säkerställs	via	ett	offentligt	erkännande	av	den	personliga	autonomin	och	

medborgarnas	rätt	till	självbestämmande.	Att	elever	och	föräldrar	själva	tillåts	ansvara	för	

val	av	skola	menar	jag	är	en	del	av	detta	offentliga	erkännande	och	autonomins	egenvärde	

är	enligt	mig	ej	avhängigt	agenters	rationalitet	då	den	självrespekt	det	implicerar	är	

oberoende	av	rationalitet.		

	

En	annan	viktig	faktor	i	diskussionen	kring	autonomi	och	paternalism	är	det	epistemiska.		

Brännmark	redogör	för	idén	om	att	eftersom	aktörer	själva	känner	sina	egna	preferenser	och	

omständigheter	bäst	så	bör	de	också	själva	få	fatta	beslut	och	göra	de	val	som	påverkar	
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deras	liv	och	detta	oavsett	eventuell	brist	på	insiktsfullhet	och	rationalitet	(2015	Brännmark	

s.3-4).	Utifrån	det	epistemiska	perspektivet	förefaller	det	för	mig	uppenbart	att	elever	och	

föräldrar	själva	bör	inneha	rätten	att	välja	skola	då	det	är	de	som	bäst	känner	till	sina	behov	

och	önskningar.	Förespråkare	av	kompensatorisk	paternalism	hävdar	att	det	kan	vara	

moraliskt	legitimt	att	de	fråntas	denna	rätt	att	välja	på	grund	av	bristande	rationalitet	och	

insiktsfullhet.	Jag	frågar	mig	då	varför	politiker	och	kommuntjänstemän	skulle	vara	bättre	

lämpade	att	fatta	dessa	beslut?	Skulle	inte	även	de	ha	brister	vad	gäller	rationalitet	och	

insiktsfullhet	utöver	den	frånvaro	av	specifik	information	kring	de	individer	de	fattar	beslut	

över?	Denna	invändning	har	uttryckts	av	ett	antal	filosofer	men	kanske	mest	tydligt	av	

Friedrich	von	Hayek	(1945)	som	menade	att	politiker	och	byråkrater	också	kommer	lida	av	

”kognitiva	brister	och	dessutom	har	de	framförallt	bara	allmän	information	att	gå	på,	medan	

vi	som	individer,	hur	bristfälliga	vi	än	är	i	hanterandet	av	information,	ändå	har	specifik	

information	om	vår	egen	situation”	(2015	Brännmark	s.6).	Det	verkar	enligt	mig	svårt	att	

legitimera	en	inskränkning	på	individers	valfrihet	utifrån	ett	epistemologiskt	perspektiv	då	

de	kognitiva	brister	som	kan	leda	till	irrationella	beslut	givetvis	även	kan	vara	aktuella	hos	

politikern	eller	byråkraten	som	dessutom	saknar	specifik	information	om	personliga	

egenskaper	och	preferenser	hos	den	agent	som	berörs	av	det	beslut	som	skall	fattas.			

	

När	jag	i	min	analys	tar	utgångspunkt	i	Isaiah	Berlins	två	frihetsbegrepp	är	det	främst	utifrån	

den	negativa	betydelsen	av	frihet	som	det	fria	skolvalets	legitimitet	kan	motiveras.	Utifrån	

denna	betydelse	saknar	elever	och	föräldrar	som	ej	ges	rätt	att	välja	skola	politisk	frihet	då	

de	genom	tvång	placeras	på	en	skola	i	enlighet	med	offentliga	principer	och	kriterier.	Även	

privata	huvudmän	saknar	politisk	frihet	då	de	inte	ges	samma	förutsättningar	som	de	

offentliga	att	driva	verksamhet	inom	skolsektorn.	Ett	offentligt	regelverk	som	resulterar	i	ett	

statligt	monopol	inom	skolväsendet	är	enligt	det	negativa	frihetsbegreppet	ej	förenligt	med	

politisk	frihet	då	övriga	aktörer	i	praktiken	hindras	från	att	bedriva	verksamhet.	Om	

kommunen	ansvarar	för	elevernas	skolval	och	finansieringen	av	privata	och	kommunala	

skolor	ej	är	i	paritet		så	är	det	offentliga	monopolet	ofrånkomligt	då	konkurrensen	mellan	

privata	och	offentliga	aktörer	ej	sker	på	lika	villkor.	Vem	som	gynnas	av	ett	fritt	skolval	och	

huruvida	elever	och	föräldrar	är	kapabla	att	fatta	beslut	utifrån	medvetna	skäl	och	syften	är	

ovidkommande	i	den	negativa	betydelsen	av	frihet	då	det	är	frånvaro	av	hinder	och	tvång	
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som	är	det	centrala	om	frihet	skall	uppnås	(Berlin	2011	s.192-193).	I	den	borgerliga	

regeringens	proposition	står	formulerat	att	det	vore	önskvärt	att	bryta	upp	det	offentliga	

skolmonopolet	då	det	anses	vara	ett	hinder	för	övriga	aktörers	rätt	att	starta	och	driva	

skolor	men	också	ett	hinder	för	elever	och	föräldrars	rätt	att	välja.	Vidare	menar	de	att	dessa	

hinder	står	i	vägen	för	en	ökad	variation	och	mångfald	inom	skolväsendet	(Prop.1992/93:230	

s.26-27).	Centralt	i	propositionen	är	alltså	att	argumentationen	kretsar	kring	de	hinder	det	

offentliga	monopolet	resulterar	i	vilket	är	i	linje	med	det	negativa	frihetsbegreppet.			

	

Utifrån	den	positiva	betydelsen	av	frihet	är	det	enligt	mig	svårare	att	motivera	det	fria	

skolvalets	legitimitet.	Om	elever	skall	ges	möjlighet	att	nå	sin	fulla	potential	kan	

paternalistiska	interventioner	vara	nödvändiga	då	människan	och	hennes	beslutsfattande	i	

många	fall	ej	är	välgrundade	och	utgår	från	rationella	antaganden.	Val	av	skola	och	

utbildning	är	av	stor	betydelse	för	individers	utveckling	och	framtid	varför	ett	välgrundat	

skolval	kan	vara	livsavgörande.	Då	det	empiriska	jaget	kan	vara	irrationellt	och	vilselett	samt	

ej	är	förmöget	att	fatta	de	beslut	ur	vilken	en	högre	frihet	kan	uppnås	så	legitimerar	det	

statliga	ingripanden	för	individen	och	samhällets	bästa	(Berlin	2011	s.206-207).	Detta	synsätt	

går	att	skönja	i	Vänsterpartiets	motion	där	de	argumenterar	för	att	det	fria	skolvalet	enbart	

kommer	gynna	de	individer	med	en	högre	förmåga	att	tillgodose	sig	information	samt	de	

med	en	större		medvetenhet	kring	skolvalets	effekter	och	att	de	som	besitter	dessa	

förmågor	och	insikter	i	huvudsak	befinner	sig	inom	vissa	samhällsskikt.		Konsekvensen	av	

detta	menar	V	blir	en	ökad	segregation	(Motion	1992/93:Ub160).	Utifrån	detta	är	min	analys	

att	V	hävdar	att	det	enbart	är	ett	fåtal	som	har	insikt	om	hur	det	ideala	jaget	och	en	högre	

frihet	skall	uppnås	och	att	det	därför	rättfärdigar	en	inskränkning	på	valfriheten	gällande	

skolvalet.	Sammantaget	verkar	den	borgerliga	regeringens	argumentation	främst	

överensstämma	med	den	negativa	betydelsen	av	frihet	medan	Vänsterpartiets	argument	

snarare	kan	relateras	till	en	positiv	frihet.	Dock	menar	jag	att	även	utdrag	från	regeringens	

proposition	kan	härledas	till	den	positiva	betydelsen	av	frihet.	Den	mångfald	och	variation	

som	friskolereformerna	anses	resultera	i	kan	enligt	min	analys	skapa	förutsättningar	för	

individer	att	välja	den	skola	och	utbildning	som	är	i	linje	med	deras	egna	preferenser	och	

förväntningar.	Detta,	menar	jag,	är	en	viktigt	faktor	för	att	uppnå	sitt	ideala	jag	vilket	är	ett	

av	grundkriterierna	i	den	positiva	betydelsen	av	frihet.			
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John	Rawls	rättviseprinciper	har	haft	stort	inflytande	på	den	filosofiska	rättviseteoretiska	

debatten.	Hur	förhåller	sig	då	dessa	till	min	för	denna	uppsats	centrala	frågeställning?	Den	

första	principen	lyder:		”alla	ska	ha	samma	rätt	till	det	mest	omfattande	system	av	

grundläggande	friheter	som	är	förenligt	med	att	andra	har	ett	liknande	system	av	för	alla	lika	

stora	friheter”	(Rawls	1996	s.76).	Denna	princip	vill	jag	hävda	är	förenlig	med	de	skäl	den	

borgerliga	regeringen	presenterar	för	det	fria	skolvalet.	Eftersom	inga	medborgare	explicit,	

via	till	exempel	höga	avgifter,		exkluderas	från	den	rättighet	att	välja	skola	som	det	

argumenteras	för	menar	jag	att	valfrihetsreformen	resulterar	i	ett	system	där	friheten	att	

välja	skola	står	öppen	för	alla.		

	

Frågan	blir	betydligt	mer	komplex	när	vi	ser	till	Rawls	andra	rättviseprincip	som	lyder:	

”sociala	och	ekonomiska	ojämlikheter	ska	ordnas	så	att	de	både	a)	rimligtvis	kan	väntas	vara	

till	allas	fördel,	och	b)	är	knutna	till	befattningar	och	ämbeten	som	står	öppna	för	alla”	

(Rawls	1996	s.76).	Givet	att	det	fria	skolvalet,	som	Vänsterpartiet	hävdar,	ökar	segregationen	

och	resulterar	i	sociala	och	ekonomiska	ojämlikheter	så	måste	vi	fråga	oss		hur	detta	

förhåller	sig	till	principens	andra	del.	Är	det	skolsystem	som	det	fria	skolvalet	medför	ett	

system	där	samhällspositioner	som	innebär	makt	och	ansvar	står	öppna	för	alla?	Givet	de	

ovan	nämnda	premisserna	så	är	mitt	intuitiva	svar	på	denna	fråga	nej.	Ett	segregerat	

samhälle	där	din	eller	dina	föräldrars	sociala	och	ekonomiska	hemvist	blir	avgörande	för	dina	

möjligheter	menar	jag	resulterar	i	ett	system	där	inflytelserika	samhällspositioners	

tillgänglighet	varierar	kraftigt	beroende	på	social	och	ekonomisk	grupptillhörighet.	Rawls	

argumenterar	för	att	alla	skall	ha	en	skälig	möjlighet	att	nå	samhällets	inflytelserika	

positioner	(Rawls	1996	s.85-86)	och	för	att	uppfylla	detta	kriteriet	menar	jag	att	en	likvärdig	

och	jämlik	skola	är	en	förutsättning.		

	

Ser	vi	till	den	andra	principens	första	del	som	går	under	namnet	differensprincipen	så	skulle	

de	eventuella	sociala	och	ekonomiska	ojämlikheter	som	det	fria	skolvalet	resulterar	i	

rättfärdigas	om	de	är	till	allas	fördel.	Detta	går	att	belysa	ur	flera	olika	infallsvinklar.	Om	de	

ojämlikheter	det	fria	skolvalet	eventuellt	resulterar	i	får	konsekvensen	att	den	högsta	

utbildningskvalitén	är	högre	än	vad	den	hade	varit	i	ett	mer	jämlikt	skolsystem	så	kan	detta	

rättfärdiga	ojämlikheten.	Detta	eftersom	elever,	om	än	bara	ett	fåtal,	skulle	ges	bättre	
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möjligheter	att	nå	sin	fulla	potential	och	utveckla	förmågor	och	kunskaper	som	kan	komma	

alla	samhällets	invånare	till	gagn.	Jag	vill	hävda	att	ett	samhälle	är	i	behov	av	välutbildade	

och	högpresterande	individer	då	dessa,	på	olika	sätt,	bidrar	till	den	allmänna	välfärden	i	

högre	grad	än	genomsnittet.	Innovation	inom	till	exempel	medicin	och	teknik		är	avhängigt	

en	hög	utbildningskvalitet	och	utveckling	inom	dessa	områden	menar	jag	är	till	allas	fördel.	

Robert	Nozick	hävdar	att	lika	möjligheter,	som	ofta	betraktas	som	ett	nödvändigt	egalitärt	

mål,	bara	kan	åstadkommas	på	två	sätt.	Antingen	försämrar	man	för	de	med	bättre	

möjligheter	eller	förbättrar	man	för	de	med	sämre	möjligheter	(Nozick	1986	s.266).	Med	

utgångspunkt	i	differensprincipen	och	Nozicks	påstående	bör	vi	då	fråga	oss	om	det	vore	till	

allas	fördel	att	försämra	möjligheten	för	de	med	bättre	förutsättningar	att	gynnas	av	det	fria	

skolvalet.	Om	detta	skulle	resultera	i	en	stagnation	av	medicinsk	och	teknisk	utveckling	så	vill	

jag	hävda	att	svaret	är	nej.	Om	det	eventuellt	ojämlika	skolsystem	som	det	fria	skolvalet	

skulle	leda	till	får	till	följd	att	det	uppstår	stora	sociala	klyftor	med	ökad	kriminalitet	och	

stora	politiska	motsättningar	som	konsekvens	så	vill	jag	påstå	att	svaret	är	ja.	

Differensprincipen	verkar	alltså	kunna	ge	stöd	åt	det	fria	skolvalets	legitimitet	om	och	endast	

om	vi	kan	styrka	de	fördelar	detta	skulle	ge	folkflertalet.			

	

En	viktig	fråga	att	ställa	sig	då	det	fria	skolvalets	legitimitet	skall	motiveras	är	vilka	alternativ	

till	ett	fritt	skolval	som	finns.	Om	skolornas	geografiska	upptagningsområde	istället	avgör	hur	

eleverna	skall	placeras	innebär	detta	att	skolsegregationen	cementeras	då	den	är	avhängig	

boendesegregationen.	Vi	kommer	alltså	ha	en	skolsegregation	så	länge	vi	har	en	

boendesegregation.	Jag	kan	inte	se	ur	hur	en	inskränkning	på	individens	möjlighet	att	söka	

sig	bortom	sitt	segregerade	bostadsområde	skulle	kunna	legitimeras.	Ett	system	där	

närhetsprincipen	är	avgörande	kan	också	resultera	i	att	resursstarka	familjer	systematiskt	

bosätter	sig	i	områden	i	syfte	att	ha	tillträde	till	en	viss	skola.	Möjligheten	att	välja	skola	finns	

alltså	kvar	även	i	ett	sådant	system.	Dock	bara	för	de	med	resurser	och	möjligheter	att	

påverka	sina	levnadsförhållanden.			

	

Jämlikhetsaspekten	är	en	avgörande	faktor	när	vi	ska	motivera	det	fria	skolvalets	legitimitet.	

Som	jag	redogjort	för	i	denna	uppsats	teoridel	så	kan	jämlikhetsbegreppet	tolkas	och	

användas	på	en	rad	olika	sätt.	De	perspektiv	på	jämlikhet	som	enligt	min	mening	är	förenligt	
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med	de	argument	som	presenterats	för	det	fria	skolvalet	är	jämlikhet	och	förtjänst	samt	

jämlikhet	som	lika	rättigheter.	Utifrån	förtjänstkriteriet	så	rättfärdigas	ett	ojämlikt	utfall	

utifrån	den	prestation	som	ligger	till	grund	för	utfallet.	Likvärdiga	prestationer	skall	ge	en	

likvärdig	utdelning	och	mindre	vikt	fästs	vid	generell	likabehandling	av	individer	(Bauhn	2015	

s.11).	Ser	vi	på	förmågan	att	tillgodose	sig	information	och	fatta	välgrundade	beslut	

angående	skolval	som	en	individuell	prestation	så	menar	jag	att	det	utifrån	förtjänstkriteriet	

motiverar	det	fria	skolvalets	legitimitet	oavsett	utfall.	Om	vi	utgår	från	jämlikhet	som	lika	

rättigheter	så	anser	jag	att	det	fria	skolvalets	legitimitet	motiveras	även	utifrån	detta	

perspektiv	på	jämlikhet.	Ser	vi	på	valfrihet	och	näringsfrihet	som	en	negativ	rättighet	så	bör	

denna	rättighet	ej	inskränkas	under	förutsättning	att	rättigheten	i	sig	inte	inskränker	på	

någon	annans	frihet.	Man	ser	utifrån	detta	synsätt	alltså	på	en	form	av	utgångsposition	där	

individens	frihet	och	rättigheter	skall	vara	jämlika.	Hur	dessa	friheter	och	rättigheter	sedan	

nyttjas	och	hur	utfallet	av	detta	blir	är	inte	av	avgörande	betydelse.		

	

Per	Bauhn	som	argumenterar	för	en	rättighetsbaserad	jämlikhetssyn	menar	att	en		

jämlikhetsprincip	vars	utgångspunkt	är	att	ingen	har	rätt	till	något	som	inte	alla	kan	få	är	ett	

uttryck	för	missunnsamhetens	etik	(Bauhn	2015	s.24).	I	linje	med	detta	vill	jag	mena	att	

risken	är	stor	att	skolor	av	hög	kvalitet	offras	på	jämlikhetens	altare	om	staten	reglerar	

utbud	och	valfrihet	i	för	hög	grad.	En	mångfald	och	variation	i	utbildningsväsendet	ser	jag	

som	en	förutsättning	för	att	möta	den	mångfald	och	variation	vi	finner	hos	konsumenterna,	i	

detta	fall	elever	och	föräldrar.	Även	om	likvärdigheten	påverkas	negativt	av	denna	mångfald	

anser	jag	inte	det	vara	skäl	nog	att	inskränka	på	valfrihet	och	fri	marknad.	Det	finns	

anledning	att	ifrågasätta	likvärdighetens	intrinsikala	värde	om	den	uppnås	på	bekostnad	av	

individers	möjligheter	att	utvecklas	samt	forma	sina	liv	utifrån	personliga	preferenser.		

Bauhn	hävdar	att	en	jämlikhetssyn	där	likabehandling	står	i	fokus	tenderar	att	begränsa	

individers	möjligheter	att	skaffa	sig	något	mer	än	det	som	staten	erbjuder.	Staten	nöjer	sig	

således	inte	med	”att	bara	kontrollera	utbudet,	utan	man	måste	också	kontrollera	

efterfrågan”	(Bauhn	2015	s.16).	Bauhn	ställer	sig	frågande	till	vad	som	är	problematiskt	med	

att	någon	får	det	bättre,	om	det	inte	innebär	att	någon	annan	får	det	sämre	och	hävdar	att	

ett	sådant	synsätt	lätt	blir	ett	redskap	för	totalitarism	och	tyranni	om	det	inte	underordnas	

principer	om	demokrati	och	individuell	frihet	(Bauhn	2015	s.17).	Skola	och	utbildning	är	
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enligt	mig	en	av	demokratins	grundfundament	då	välstånd,	hälsa	och	jämställdhet	till	stor	

del	är	direkt	avhängigt	utbildningsväsendets	utformning.	Mot	bakgrund	av	detta	anser	jag	

att	frihet,	både	för	aktörer	på	skolmarknaden	samt	för	elever	och	föräldrar,	är	av	högsta	

prioritet.	I	politiskt	oroliga	tider	befarar	jag	att	ett	alltför	uniformt	och	av	staten	kontrollerat	

skolsystem	kan	få	förödande	konsekvenser	om	makten	hamnar	i	totalitära	och	dogmatiska		

händer.					

	

I	enlighet	med	min	uppfattning	så	är	således	argumentet	att	det	fria	skolvalet	bara	skulle	

gynna	ett	fåtal	elever	ej	tillräckligt	för	att	avfärda	valfrihetens	legitimitet.	Så	länge	alla	har	

lika	rättigheter	att	välja	skola	så	är	processen	legitim	och	att	somliga	lyckas	utnyttja	denna	

rättighet	till	att	förbättra	sina	levnadsvillkor	i	högre	grad	än	andra	anser	jag	inte	vara	skäl	

nog	att	inskränka	på	valfriheten.	Enligt	Nozick	skall	staten	endast	korrigera	en	ojämlik	

fördelning	om	den	uppstått	på	ett	illegitimt	vis.	Det	är	alltså	inte	fördelningsprofilen	som	

avgör	om	paternalistiska	interventioner	kan	vara	berättigade	utan	hur	fördelningen	uppstod.	

”Om	dessa	fördelningar	uppstått	genom	en	legitim	process,	är	de	i	sig	själva	legitima”	

(Nozick	1986	s.262).	Frågan	landar	då	i	huruvida	det	fria	skolvalet	och	de	konsekvenser	det	

får	kan	kategoriseras	som	en	legitim	process.	Återigen	blir	perspektiv	på	jämlikhet	

avgörande.	Man	skulle	kunna	avfärda	legitimiteten	genom	att	hänvisa	till	individers	ojämlika	

förutsättningar	att	gynnas	av	valfriheten.	Dessa	ojämlika	förutsättningar	kan	bestå	i	social	

och	ekonomisk	bakgrund	eller	fysisk	och	mental	förmåga.	Detta	är	centralt	i	John	Rawls	

differensprincip.	Eftersom	han	inte	anser	att	någon	förtjänar	några	av	naturen	givna	fördelar	

så	bör	staten	kompensera	för	ojämlika	utfall	i	enlighet	med	differensprincipen.	Dock	

argumenterar	han	också	för	den	personliga	frihetens	prioritet	och	menar	att	det	inte	ligger	

någon	orättvisa	i	vilken	samhällsposition	man	föds	in	i	eller	vilka	medfödda	egenskaper	man	

erhåller,	detta	är	enligt	Rawls	naturliga	fakta.	Det	som	avgör	rättvisans	status	är	hur	

samhällets	institutioner	hanterar	dessa	fakta	(Rawls	1996	s.111).					

		

Utifrån	Rawls	resonemang	anser	jag	att	det	fria	skolvalet	och	dess	implikationer	är	legitimt	

under	förutsättning	att	staten	reglerar	de	eventuellt	ojämlika	utfall	det	resulterar	i.	I	en	

svensk	kontext	menar	jag	att	denna	reglering	till	stor	del	äger	rum	i	form	av	ett	progressivt	

skattesystem	och	en	offentligt	finansierad	välfärd.	Dock	vill	jag	understryka	att	den	
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monetära	omfördelning	som	äger	rum	inte	löser	den	kunskapssplittring	som	en	alltför	

bristfällig	likvärdighet	i	svensk	skola	riskerar	att	resultera	i.	En	sådan	splittring	och	brist	på	

likvärdighet	gör	att	individers	möjligheter	att	påverka	de	förhållanden	de	verkar	i	begränsas	

avsevärt	och	samhället	delas	upp	i	mer	eller	mindre	statiska	skikt.	Detta	är	ingen	önskvärd	

utveckling	varför	offentliga	regelverk	där	kvalitetskrav	fastställs	är	nödvändigt	för	att	

säkerställa	att	den	svenska	skolan	ger	elever	likvärdiga	möjligheter.	Dessa	offentliga	

regelverk	behöver	dock	inte	inskränka	på	vare	sig	olika	aktörers	rätt	att	bedriva	

skolverksamhet	eller	elever	och	föräldrars	rätt	att	välja	skola.							

	

5.	Slutsats	

Jag	har	i	denna	uppsats	undersökt	det	fria	skolvalets	legitimitet	och	hur	denna	legitimitet	

kan	motiveras.	Jag	började	med	att	studera	den	skolreform	som	uppsatsen	kretsar	kring	

samt	den	skolpolitiska	bakgrund	ur	vilken	reformen	är	sprungen.	Jag	har	också	redogjort	för	

tongivande	argument	för	och	emot	det	fria	skolvalet.	Då	min	analys	utgår	från	ett	

rättviseteoretiskt	perspektiv	har	jag	sedan	läst	in	mig	på	den	filosofiska	litteratur	som	utgör	

denna	uppsats	teoretiska	utgångspunkt.	Dessa	teorier	har	jag	sedan	tillämpat	på	det	område	

jag	i	denna	uppsats	undersöker.	Jag	kommer	i	detta	avsnitt	sammanfatta	de	slutsatser	jag	

nått	utifrån	min	centrala	frågeställning.		

	

Det	fria	skolvalets	legitimitet	kan	enligt	min	analys	motiveras	utifrån	autonomins	intrinsikala	

värde.	Statens	offentliga	erkännande	av	individens	autonomi	och	rätt	till	självbestämmande	

stärker	individens	självrespekt	vilket	till	stor	del	utgör	det	egenvärde	personlig	autonomi	

innehar.	Det	fria	skolvalets	legitimitet	kan	också	motiveras	utifrån	ett	epistemiskt	perspektiv.	

Oavsett	eventuella	kognitiva	brister	hos	elever	och	föräldrar	så	har	de	som	regel	bättre	insikt	

och	kunskap	om	sina	subjektiva	preferenser,	viljor	och	önskningar	än	någon	annan	varför	det	

enligt	mig	är	fullt	legitimt	att	de	också	tillåts	fatta	de	beslut	som	enbart	rör	dem	själva	och	

som	inte	inskränker	på	andras	frihet.		

	

Vidare	så	kan	det	fria	skolvalet	motiveras	utifrån	det	negativa	frihetsbegreppet.	Ett	offentligt	

skolmonopol	som	hindrar	privata	aktörer	samt	genom	tvång	placerar	elever	på	av	
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kommunen	utvalda	skolor	är	ej	förenligt	med	det	negativa	frihetsbegreppets	kriterier.	Även	

vissa	aspekter	av	det	positiva	frihetsbegreppet	kan	motivera	det	fria	skolvalets	legitimitet	då	

en	mångfald	och	variation	inom	skolväsendet	skapar	bättre	förutsättningar	för	individer	att	

nå	sitt	ideala	jag	och	därav	en	högre	frihet.	Detta	fordrar	dock	att	det	empiriska	jaget	utgår	

från	rationella	antaganden	då	det	annars	kan	vara	berättigat	med	paternalistiska	

interventioner,	det	vill	säga	ett	offentligt	kontrollerat	skolvalsystem.		

	

Utifrån	differensprincipen	är	det	fria	skolvalet	legitimt	om	och	endast	om	de	eventuella	

ojämlikheter	det	resulterar	i	är	till	allas	fördel.	Om	likvärdigheten	är	bristfällig	har	det	alltså	

ingen	betydelse	under	förutsättning	att	den	genomsnittliga	utbildningskvalitén	är	högre	än	

vad	den	hade	varit	i	ett	statligt	kontrollerat	skolvalsystem	och	att	detta	är	till	alla	

medborgares	fördel.		De	perspektiv	på	jämlikhet	som	enligt	min	mening	är	förenligt	med	de	

argument	som	presenterats	för	det	fria	skolvalet	är	jämlikhet	och	förtjänst	samt	jämlikhet	

som	lika	rättigheter.	Utifrån	förtjänstkriteriet	är	utfallet	irrelevant	då	individer	genom	sitt	

handlande	förtjänar	de	omständigheter	som	deras	agerande	resulterar	i.	Utifrån	jämlikhet	

som	lika	rättigheter	är	det	fria	skolvalet	legitimt	så	länge	denna	rättighet	står	öppen	för	alla.	

Då	ingen	explicit	hindras	från	att	nyttja	det	fria	skolvalet	vill	jag	hävda	att	detta	är	en	

rättighet	som	står	öppen	för	alla.	Hur	denna	rätt	att	välja	sedan	nyttjas	av	olika	individer	är	

ovidkommande	för	moralisk	legitimitet	utifrån	detta	jämlikhetsperspektiv.		

	

Vidare	så	är	en	viktig	parameter	att	ta	hänsyn	till	avsaknad	av	alternativ	på	skolvalsystem	

som	i	högre	grad	skulle	uppfylla	rättvise-	och	jämlikhetskriterier.	Ett	system	där	skolors	

geografiska	upptagningsområde	avgör	hur	elever	skall	placeras	cementerar	

skolsegregationen	då	den	är	avhängig	boendesegregationen.	En	inskränkning	på	elevers	rätt	

att	välja	skola	innebär	att	valfriheten	främst	begränsas	för	de	med	begränsade	möjligheter	

att	påverka	sina	levnadsförhållanden.	Resursstarka	familjer	kan	strategiskt	bosätta	sig	i	

specifika	områden	i	syfte	att	få	tillträde	till	en	specifik	skola.	Det	fria	skolvalet	finns	således	

kvar	i	någon	mån,	dock	bara	för	vissa.	Jag	vill	hävda	att	detta	styrker	det	fria	skolvalets	

legitimitet	då	det	är	en	rättighet	som	rent	formellt	står	öppen	för	alla.			
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Det	fria	skolvalets	legitimitet	kan	också	motiveras	utifrån	de	risker	ett	uniformt	centralstyrt	

skolsystem	innebär.	I	politiskt	oroliga	tider	anser	jag	att	frihet,	både	för	aktörer	och	elever,	

bör	värnas	då	det	annars	kan	få	förödande	konsekvenser	om	makten	hamnar	i	totalitära	och	

dogmatiska	händer.			

	

Avgörande	för	det	fria	skolvalets	legitimitet	är	enligt	mig	inte	utfallet	av	reformen	utan	om	

utfallet	föregåtts	av	en	legitim	process.	Det	finns	skäliga	invändningar	mot	om	det	fria	

skolvalets	konsekvenser	föregåtts	av	en	legitim	process	då	individers	sociala	och	biologiska	

förutsättningar	att	fatta	välgrundade	beslut	varierar.	Dock	vill	jag	hävda	att	det	fria	

skolvalets	legitimitet	kan	motiveras	oavsett	dessa	ojämlika	förutsättningar	då	den	svenska	

staten	kompenserar	för	de	ojämlika	utfallen.	Denna	kompensation	sker	genom	ett	

progressivt	skattesystem	och	en	offentligt	finansierad	välfärd.		

	

Sammantaget	är	min	slutsats	att	det	fria	skolvalets	legitimitet	kan	motiveras	utifrån	en	rad	

perspektiv	vilka	jag	redogjort	för	ovan.	Jag	anser	att	mitt	bidrag	till	diskussionen	om	det	fria	

skolvalet	ligger	i	det	fokus	jag	angripit	frågan	utifrån.	Diskussionen	kring	ämnet	tenderar	

annars	att	till	stor	del	fokusera	på	huruvida	det	fria	skolvalet	resulterar	i	positiva	eller	

negativa	konsekvenser.	Min	uppfattning	är	att	en	idéburen	och	principiell	utgångspunkt	i	

frågan	är	ett	viktigt	komplement	till	detta	som	jag	anser	borde	få	större	utrymme	i	debatten.			
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