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ABSTRACT 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den politiska debatten kring friskolor fördes under 
åren 1996 och 2006 i Sveriges tre största dagstidningar. I studien undersöks även vilka 
argument de politiska agitatorerna använder sig av i ledar- och debattartiklar och vilka 
politiska skiljelinjer som kan åskådliggöras. Vidare vill uppsatsen undersöka hur den politiska 
diskursen påverkas av debattörernas avsikter och handlingsutrymme. Uppsatsen vilar på en 
kvalitativ grund där de artiklar som studerats valts ut utifrån en ämnesmässig relevans. Den 
hermeneutiska metoden har använts i studien för att kunna tolka det skriva på en objektiv 
grund. I uppsatsen beskrivs friskolornas historiska bakgrund och hur politiken har sett och ser 
på friskolorna. Uppsatsen visar att den politiska debatten kring friskolor i dagstidningarna 
handlar om vem som skall ha makten över utbildningen d.v.s. om huvudmannaskapet över 
skolan skall tillhöra staten eller familjen. I åren som uppsatsen undersöker märks hur den 
politiska debatten under 1996 mer kännetecknas av en övergripande ideologisk strid om 
skolan. Under 2006 finns denna konflikt kvar men utifrån andra förtecken där politiker kan 
agera på ett mer friare sätt i förhållande till sitt eget partis uppfattning i frågan.  
 
Keywords: public good, private good, religiösa friskolor, segregation, mångfald, kvalitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ............................................................................................................................... 1 

 1.1 Syfte................................................................................................................................. 2 

 1.2 Frågeställningar ............................................................................................................... 2 

 1.3 Tidigare forskning ........................................................................................................... 2 

2. Metod..................................................................................................................................... 3 

 2.1 Tidningar ......................................................................................................................... 3 

 2.2 Urval och avgränsningar.................................................................................................. 4 

 2.3 Hermeneutisk och kvalitativ metod................................................................................. 4 

 2.4 Monografisk och komparativ textundersökning.............................................................. 5 

3. Friskolornas roll i politiken................................................................................................. 5 

 3.1 Friskolor i Sverige – en bakgrundshistorik ..................................................................... 5 

 3.2 Skolan som offentlig eller privat verksamhet? ................................................................ 6 

 3.3 Friskolor – enligt höger och vänster ................................................................................ 7 

4. Teoretiska utgångspunkter.................................................................................................. 9 

 4.1 Handlingens avsikt .......................................................................................................... 9 

 4.2 Handlingsutrymmet ....................................................................................................... 10 

5. Undersökningen.................................................................................................................. 10 

 5.1 Ledar- och debattartiklar från 1996 ............................................................................... 10 

 5.2 Ledar- och debattartiklar från 2006 ............................................................................... 14 

6. Analys .................................................................................................................................. 19 

 6.1 Skolan som politiskt maktmedel.................................................................................... 19 

  6.1.1 Huvudmannaskapet – vem ska få bedriva utbildning? .......................................... 19 

  6.1.2 Friskolekommittén – socialdemokraternas förlängda arm?................................... 20 

  6.1.3 Kritik inom vänsterblocket .................................................................................... 22 

  6.1.4 Blockpolitikens cementering ................................................................................. 23 

 6.2 En friare debatt .............................................................................................................. 24 

  6.2.1 Kvarlevor och förändringar ................................................................................... 24 

  6.2.2 Religionen – barnets eller familjens val?............................................................... 25 

  6.2.3 Socialdemokraternas nederlag ............................................................................... 27 

  6.2.4 Religiösa friskolor splittrar blocken ...................................................................... 27 

 6.3 Politikernas avsikter och handlingsutrymme................................................................. 29 

7. Sammanfattande diskussion.............................................................................................. 31 

Referenser ............................................................................................................................... 34 



 

1 

1. Inledning 

 
”Debatten om friskolor har nämligen präglats av en stark förenkling. Antingen 
representerar de allt gott eller så står de för allt dåligt; svart och vitt. Friskolornas 
betydelse i olika avseenden visar sig dock vara mindre än tongivande debattörer har 
hävdat. Men å andra sidan gäller detta såväl de potentiella positiva, som negativa 
effekterna.”1 

 
Under 1992 införde den dåvarande borgerliga regeringen det fria skolvalet. Detta innebar att 
det blev fritt fram att starta fristående skolor för vem som helst. Ansökningarna för att starta 
friskolor kom att öka till skolverket, vilket var den myndighet som beviljade aktörer att starta 
en skolverksamhet.2 Under de 10 år som skulle följa beslutet om införande av fri 
etableringsrätt för fristående grund och gymnasieskolor kom antalet grundskolelever att öka 
från 10 000 till 35 000 elever och på gymnasiet från 2500 till 9 000 elever år 2002. Många 
debattörer på den vänstra sidan av den politiska skalan menade att friskolornas tillkomst 
gröpte ur den kommunala skolan och cementerade segregationen i samhället.3 Borgerliga 
debattörer var å sin sida mindre kritisk och många förespråkade den fristående skolan 
eftersom den tillät familjer att själva välja vilken skola deras barn eller ungdom skulle gå på, 
och inte som tidigare då eleverna fick gå på den skola som geografiskt var närmast.4 Debatten 
kring friskolor som följde åren efter 1992 och fram till nutid har på många sätt haft formen av 
den av historien givna synen på skolan i de olika lägren. Här har den socialistiska sidan i 
Sverige i efterkrigstid sett skolan som en plats där verksamheten bör bygga på en kollektiv 
och medborgarfostrande grund medan den borgerliga sfären från slutet av 1980-talet och 
framåt mer odlat sin politiska syn på skolan efter individens valfrihet och skolans anpassning 
efter individen.5 
 
Men i samband med valet 2006 kom frågan kring friskolor att splittra de politiska blocken. 
Miljöpartiet som fungerat som ett stödparti till den socialdemokratiska regeringen kom att 
samarbeta med de borgerliga partierna i denna specifika fråga. Samtidigt fanns det inom de 
borgerliga partierna en tydlig skiljelinje inför viljan att etablera religiösa friskolor i Sverige. 
Folkpartiets dåvarande partiledare Jan Björklund menade att de muslimska friskolorna 
förenklade en radikalisering som enligt den blivande skolministern var skrämmande. Denna 
syn på religiösa friskolor delades inte av övriga partier inom den borgerliga alliansen.6  
 
Den här uppsatsen vill undersöka på vilket sätt den politiska debatten kring friskolor har sett 
ut under åren 1996 och 2006 och ifall den förändras under denna tidsperiod. Detta blir 
intressant att studera eftersom en jämförelse mellan de politiska ståndpunkterna dels kan 
påvisa skillnader i uppfattningar men också liknande åsikter som de politiska agitatorerna 
delar och ifall debatten byter karaktär under de två undersökta åren.  
 
 
 

                                                 
1Lindbom, Anders (2007). Friskolorna och framtiden – segregation, kostnader och effektivitet. Stockholm: 
Institutet för Framtidsstudier, s. 9. 
2 Ibid, s. 14. 
3 Ibid, s. 10. 
4 Ibid, s. 164. 
5 Englund, Tomas (1995). Utbildning som ”public good” eller ”private good”? . I Englund, Tomas (red.) 
Utbildningspolitiskt systemskifte? Stockholm: HLS förlag, s.107 ff. 
6 Dagens Nyheter, http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=551636 , 2008-11-12. 
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1.1 Syfte 
Denna uppsats har som avsikt att undersöka hur friskolorna i Sverige beskrevs av ett antal 
dagstidningars ledarsidor under ett år under 90-talet respektive 2000-talet. Jag vill även 
undersöka hur den politiska debatten under dessa år såg ut och hur enskilda politiker agerade 
under debattens gång. Frågeställningar som kommer ur detta syfte är följande: 
 
1.2 Frågeställningar 
Hur ser den politiska debatten kring friskolor ut på ledar- och debattsidor år 1996 respektive 
2006? 
Vilka politiska skiljelinjer och argument hittas i debatten kring friskolor? 
Hur påverkas den politiska debatten av aktörernas avsikter och handlingsutrymme? 
 
 
1.3 Tidigare forskning 
Mitt ämnesval utgår från hur friskolor beskrivs i media utifrån politiska ansatser. Den tidigare 
forskningen i ämnet är relativt begränsad. Jag fann ingen litteratur som hade en direkt relation 
till det valda ämnet. Däremot hittades via tidigare uppsatser en del intressanta anslag som kan 
härledas till mitt ämne. I monografin ”Mångkulturalismer och skola?” beskriver Elisabeth 
Gerle, docent i etik vid Lunds universitet hur skoldebatten kommit att gestaltas i Sverige. 
Gerle menar att friskoledebatten har hamnat i skiljelinjen mellan olika politiska diskurser.  

 
”Skoldebatten hamnar alltså mitt i brytpunkten mellan radikalt liberala krav på valfrihet 
och autonomi och en mer nytto- eller omsorgsinriktad etik med utilitaristiska respektive 
nyaristoteliska förtecken.[…] Om argumenten hos den ena sidan andas en renodlad tro på 
individen som verkar bortse från att ingen människa fungerar helt autonomt och oberoende 
av sin omgivning så tycks motsidan fortfarande sluta upp kring tron på det starka 
samhällets förmåga.”7 

 
En annan skrift som har vissa beröringspunkter till min undersökning och belyser massmedias 
roll i t.ex. politiska debatter är publikationen ”Mäktiga massmedier”. Kent Asp, 
universitetslektor i informationsteknik vid Göteborgs universitet framställer hur 
dagstidningarna påverkar den politiska opinionsbildningen och i förlängningen allmänhetens 
verklighetsuppfattning och värderingar. Syftet med boken är att frambringa en ackumulerad 
teoribildning om massmediernas funktion i den politiska folkbildningsprocessen. I boken 
presenteras McCombs teori kring ”the agenda setting-approach”. Utgångspunkten för teorin 
är att det är massmedia som väljer vilken nyhetsagenda som skall belysas. Makten att kunna 
välja ut vilken fråga som är intressant för publicering avgör också vilka nyheter som 
opinionen uppfattar som intressanta alternativt mindre tänkvärda. Konsekvensen av detta 
maktförhållande blir att det är massmedierna som sätter dagordningen i t.ex. den politiska 
debatten.8  
 
Ovan författares verk har inte en klar förbindelsepunkt till vad denna studie vill undersöka. 
Men det finns dock vissa beröringspunkter som kan härledas till medias roll i den politiska 
debatten. Således tycker jag att kan vara givande att presentera dem på det sätt som gjorts i 
ovan text. Den ger läsaren en viss bakgrund till vad som skrivits i ämnet som föreligger denna 
uppsats. 
 

                                                 
7 Gerle, Elisabeth (2000). Mångkulturalismer och skola? Stockholm: Utbildningsdepartementet, s. 22. 
8 Asp, Kent (1986). Mäktiga massmedier. Stockholm: Akademilitteratur, s. 48-49. 
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2. Metod 
 
2.1 Tidningar  
Uppsatsen använder ledarsidor och debattsidor som grund för undersökningen, detta eftersom 
det är den politiska debatten som ligger i fokus för denna studie och inte enskilda journalisters 
åsikter kring friskolor. I jämförelsen av tidningarna blir det därför särskilt viktigt att påvisa 
vilken politisk bakgrund tidningarna och i förlängningen ledarsidorna tillhör. Uppsatsen har 
som avsikt att undersöka Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet. De är 
utvalda utefter deras storlek och därigenom opinionsbildande funktion. Ju fler läsare en 
tidning har desto större möjligheter har den att påverka hur människor ställer sig i en viss 
fråga. De tre dagstidningarna är Sveriges största rikstäckande morgontidningarna sett till 
abonnerande prenumeranter.9  
 
Dagens Nyheter startades 1864 av tidningsmannen Rudolf Wall.10 Under 1921 kom Karl Otto 
Bonnier att köpa tidningen och ägandet tillhör fortfarande Bonnierkoncernen.11 Dagens 
Nyheter ses som en oberoende liberal dagstidning.12 Svenska Dagbladet ägs av 
Schibstedkoncernen och verkar i en konkurrenssituation till Dagens Nyheter då båda främst är 
inriktade på stockholmsregionen. Tidningen initierades 1884 och beskrivs som obunden 
moderat.13 Göteborgs-Posten är en liberal dagstidning. Tidningen var verksam under en 20-
årsperiod från och med 1813 men kom efter ett uppehåll att nystartas 1859 och därefter växa 
fram till sin nuvarande form.  
 
Undersökningen vilar på en mängd artiklar från ledar- och debattsidor i tidningarna. Dessa 
presenteras här. I Dagens Nyheter från 1996 har 2 stycken ledarsidor använts och 3 stycken 
debattinlägg. Motsvarande siffror från 2006 är 2 stycken ledarsidor och 4 stycken 
debattinlägg. I Svenska Dagbladet har 2 stycken ledarsidor och 2 stycken debattinlägg 
använts från 1996. Under 2006 hittades 4 stycken ledarsidor men inget debattinlägg som 
följde den politiska debatten kring friskolor. Vid Göteborgs-Posten kom frekvensen av 
ledarsidor och debattartiklar att utfalla på följande sätt; under 1996 hittades 1 stycken 
ledarsidor och 3 stycken debattartiklar med direkt anknytning till friskoledebatten. Tidningens 
siffror för 2006 är 2 stycken ledarsidor och 1 stycken debattinlägg. I nedan tabell ett 1 och 2 
ses fördelningen av ledar- och debattsidorna i tidningarna på ett mer överskådligt sätt. 
 
Tabell 1. Fördelning av ledar-och debattsidor under 1996. Resultaten ges i absoluta antal, 
 

1996 Dagens Nyheter Göteborgs-Posten Svenska Dagbladet 
Ledarsidor 2 1 2 
Debattsidor 3 3 2 

Totalt: 13 
Tabell 2. Fördelning av ledar- och debattsidor 2006. Resultaten ges i absoluta antal, 
 

2006 Dagens Nyheter Göteborgs-Posten Svenska Dagbladet 
Ledarsidor 2 2 4 
Debattsidor 4 1 - 

Totalt: 13 
 

                                                 
9 Tidningsstatistik AB, http://www.ts.se/Public/PDF/Upplagestatistik/dags_08_22feb.pdf ,2008-11-12. 
10 Hadenius, Stig (2002). Dagens Nyheters historia: 1864-2000. Stockholm: Bokförlaget DN, s. 13. 
11 Ibid, s. 455 ff. 
12 Ibid, s.443. 
13 Svenska Dagbladet, http://www.svd.se/special/svd_info/artikel_275057.svd ,2008-11-12. 
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2.2 Urval och avgränsningar 
De artiklar som används i studien är utvalda efter ämnesmässig relevans d.v.s. att de har en 
direkt anknytning till eller behandlar friskolor i sin brödtext. Artiklarna har hittats via 
databaserna Artikelsök, Mediearkivet och Presstext som finns tillgängliga på Internet. I 
undersökningen av artiklarna kom framställningen av dessa att karaktäriseras av separata 
debatter som fortgick under de valda åren. Detta medför alltså att vissa artiklar som avhandlar 
ämnet friskolor, men som inte har någon reell signifikans för den förda debatten inte används 
i studien. Detta kan ses som en svaghet för uppsatsen. Men denna urvalsprocess är samtidigt 
mycket givande för uppsatsen eftersom de blir enklare för läsaren att hänga med i de politiska 
turerna i artiklarna. Valet av tidningar i föreliggande studie kan även kritiseras då ledarsidorna 
i dagstidningarna är borgerliga. Då studien utgår ifrån en politisk kontext kan avsaknaden av 
en vänstertidning ses som en brist. Men som nämndes ovan valdes tidningarna ut på 
kriterierna att de dels är de tre största dagstidningarna och dels att detta faktum ger dem en 
större opinionsbildande kraft. Detta medför vidare att det blir mer attraktiv för främst ledande 
politiker att få sina sakargument framförda i dessa tidningar i jämförelse med mindre lokala 
tidningar. 
 
2.3 Hermeneutisk och kvalitativ metod 
Då min studie vilar på artiklar som är skrivna av främst politiska opinionsbildare är det viktigt 
att dels förhålla sig till materialet på ett objektivt sätt och dels förstå sitt eget förhållningssätt 
till det skrivna. Vikström menar att vi aldrig i ett tolkningssammanhang kan närma oss 
materialet på en förutsättningslös grund d.v.s. att vi måste innesitta en viss förförståelse inför 
det vi ska studera för att överhuvud kunna ställa intressanta frågor eller veta vad det är vi vill 
undersöka och tolka.14 Mitt valda ämne är av en sådan karaktär att det ibland kan vara svårt 
att inte blanda in personliga uppfattningar och förhålla sig objektivt i främst analysen av 
texterna. På samma sätt som den personliga förförståelsen är en tillgång är den samtidigt 
enligt Vikström en fara för tolkningsprocessen eftersom den kan äventyra tydningen av 
materialet. Ett sätt att till viss del frånkomma subjektiva förhållningssätt är att vara medveten 
om den kontextuella färgning (historiskt, socialt och ideologiskt) som varje uttolkare har 
sedan tidigare.15 Hermeneutiken är enligt Vikström en ”övergripande föreställning om vad 

tolkning och förståelse innebär.”
16 Författaren menar att en förutsättning för att komma 

bortom ”tyckanden” och subjektiva tankar krävs en ingående förståelse för texten som vi 
använder och att vi i texten kan hitta stöd för våra tolkningar.17 Utifrån dessa empiriska 
utgångspunkter har jag som avsikt att närma mig det material som ligger till grund för denna 
studie. 
 
Den kvalitativa metoden har en vetenskapsuppfattning som utgår ifrån att sociala fenomen 
skall tolkas och beskrivas ”inifrån”. I en forskningssituation använder den kvalitativa metoden 
fallstudier för att skapa en förståelse inför det som skall studeras. I jämförelse till den 
kvantitativa metoden där mer fokus riktas på en positivistisk kunskapssyn d.v.s. att 
forskningen utgår ifrån naturvetenskapliga och allmängiltiga mätbara grunder, menar 
kvalitativa företrädare att fenomen i samhället inte kan förstås via beräknande 
tillvägagångssätt.18 Denna tanke utgår ifrån den kvalitativa synen på samhällsforskning.  Man 

                                                 
14 Vikström, Björn (2005). Den skapande läsaren – hermeneutik och tolkningskompetens. Lund: 
Studentlitteratur, s. 13. 
15 Ibid, s. 21. 
16 Ibid, s. 10. 
17 Ibid, s. 10. 
18 Andersen, Vilmer & Gamdrup, Peter (1994). Forskningsmetoder . I Anderssen, Heine (red.) Vetenskapsteori 

och metodlära – En introduktion. Lund: Studentlitteratur, s. 72. 
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hävdar att naturvetenskapliga metoder inte kan användas för att skapa givande resultat 
eftersom det finns en skillnad i disciplinernas utgångspunkter. I motsats till det kvantitativa 
förhållningssättet tar den kvalitativa metoden fasta på att varje studerat fenomen innesitter en 
exklusiv konstellation av kvalitéer och egenskaper.19 Denna uppsats kommer att anamma den 
kvalitativa metoden eftersom den är mest givande då studien utgår ifrån ett antal artiklar som 
kräver en ordentlig genomläsning för att kunna tolkas och beskrivas.  
 
2.4 Monografisk och komparativ textundersökning 
I en uppsats som denna, som utgår ifrån en tidningsstudie blir det viktigt att beskriva hur jag 
som författare har närmat och förhållit mig materialet d.v.s. tidningsartiklarna. Jag har i denna 
uppsats använt mig av textundersökningen som metod, som den beskrivs av Johansson och 
Svedner, för att analysera och beskriva debattartiklarna. Textundersökningen som metod 
innebär att författaren utifrån sina syften analyserar olika texter, t.ex. debattartiklar som i mitt 
fall.20 Som utgångspunkt för detta har jag utgått ifrån två typer av textundersökningar. Den 
monografiska studien innebär att en text undersökts utifrån olika synvinklar, t.ex. att 
undersökningen beskriver vad som inte nämns och nämns i texten, vad som fokuseras i texten 
och vad som är mindre framträdande. Resultaten som undersökningen får fram hänvisas sedan 
vidare till bakomliggande faktorer såsom samhälleliga krav och kunskapssyn.21 I min 
undersökning har jag alltså försökt förstå och beskrivit artiklarnas innehåll utifrån en 
bakomliggande politisk och samhällelig diskurs. Min studie undersöker den politiska debatten 
kring friskolor under två separata år. I den komparativa undersökningsmetoden är det 
förklaringen av skillnader mellan texter som ligger i fokus, snarare än att försöka beskriva 
innehållet i texter. Enligt Johansson och Svedner blir det ”historiska 

utvecklingsperspektivet”
22 intressant att undersöka i en komparativ studie. Med detta menar 

författarna att jämförelsen mellan likartade texter från olika tider kan ge svar på vad som har 
förändrats och varför denna förändring har tagit plats under tidsperioden. Orsakerna till dessa 
förändringar kan sedan, enligt författarna, anknytas till samhällsdebatter eller samhällelig 
utveckling. Min studie har därför använt sig av den komparativa metoden. Detta för att kunna 
undersöka likheter och skillnader i debatterna under 1996 och 2006. Dessa skillnader och 
likheter kan sedan anknytas till den politiska och samhälleliga förändringen under den berörda 
tidsepoken.  
 
 

3. Friskolornas roll i politiken 
 
3.1 Friskolor i Sverige – en bakgrundshistorik 
Fristående skolor kan upplevas som ett nytt fenomen i samhället, till viss del stämmer den 
uppfattningen då det i början av 1980-talet i Sverige endast fanns ungefär 30 stycken 
verksamma fristående skolor. Men företeelsen av friskolor har funnits i Sverige mycket längre 
tillbaka i tiden än så. Under 1800-talet var fristående skolor s.k. enskilda skolor relativt 
vanliga i landet.23 En stor del av dessa var ”flickskolor” eftersom de allmänna statliga 
läroverken endast var öppna för elever av manlig kön. Detta innebar att elever av det 
kvinnliga könet var härledda till privata utbildningsalternativ. År 1919 gick det 25 000 elever 

                                                 
19 Ibid, s. 70-71. 
20 Johansson, Bo & Svedner, Per Olov (1998). Examensarbetet i lärarutbildningen: undersökningsmetoder och 

språklig utformning. Uppsala: Kunskapsföretaget, s. 57. 
21 Ibid, s. 57. 
22 Ibid, s. 58. 
23 Ornbrant, Rolf, Tegnestrand, Krister, Tunhammar, Johanna, Werner, Lars & Witt, Charlotte (2001). 
Fristående skolor. Stockholm: Nordstedts Juridik AB, s. 11. 
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i statsunderstödda enskilda skolor, 22 000 av dessa elever var av kvinnligt kön.24 I mitten av 
1900-talet kom den svenska skolan att genomgå en reformering som innebar att skolan fick en 
mer enhetlig struktur. Detta innebar att enskilda skolor som tidigare var ett komplement till 
den offentliga skolan minskade i antal.25 Enligt statsvetaren Anders Lindbom har Sveriges 
skolpolitik kännetecknats av en ”konsensusliknande föreställning”

26 mellan de politiska 
blocken där centralstyrning av skolan låg i fokus genom upprättandet av 
Folkskoleöverstyrelsen 1914. Den ökande statliga styrningen av skolan från sekelskiftet och 
fram till 60-talet har enligt Lindbom i reell mening varit opåverkad av den politiska diskursen.  
Snarare har den politiska högern motsagt sig en ökad kommunalisering av privata läroverk 
och flickskolor och även inte heller verkat aktivt för att öka antalet friskolor i landet under 
första delen av förra seklet in på 60-talet. Skoldebatten har i Sverige under en lång tid inte 
orsakat någon större politisk strid utan förhållningssättet till skolans statliga styrning har 
utmärkts av en pragmatisk syn oavsett politisk uppfattning. Men under 80-talet kom den 
politiska enigheten kring skolans centralstyrning att förändras. Lindbom menar att 
anledningen till att debatten kring friskolor har blivit så pass hätsk till stor del beror på den 
blocköverskridande uppgörelsens sammanbrott på 80-talet.27 Den tidigare samstämmigheten 
mellan de politiska lägren kom att förändras och synen på skolan mellan blocken att 
förskjutas. I nedan avsnitt beskrivs hur utbildningens organisering kommit att bli en politisk 
skiljelinje i frågan om en skola i offentlig eller privat regi.  
 
3.2 Skolan som offentlig eller privat verksamhet? 
I skuggan av andra världskriget kom utbildning i Sverige att ses som ett vapen för att 
motverka de antidemokratiska värderingar som hade splittrat Europa och världen. 
Reformeringen av det svenska utbildningsväsendet från slutet av 40-talet kom att 
kännetecknas av en skola som vilade på demokratins värdegrunder. För att undvika fler krig 
uppfattades skolan som en betydande plats där fostran av elever till demokratiska medborgare 
var av yttersta vikt.28  Tanken på utbildningsväsendet som en jämlikhetsskapande institution 
kommer från idén om en skola som är till det allmännas bästa. Den engelska termen för detta 
är ”public good”. Enligt Englund kan ett ”public good” -perspektiv beskrivas på följande sätt:  
 

” […] den kollektiva, gemensamma demokratiska bestämmanderätten över utbildning 
skall vara förmedlad via staten eller en parlamentariskt vald församling på lägre nivå. 
Varje uppväxande individ tillförsäkras rätten till en likartad utbildning vars utformning 
och innehåll bestäms i kollektiv demokratisk ordning”29 

 
Englund menar att det svenska utbildningsväsendet i reell mening har karakteriserats av ovan 
syn på utbildning från efterkrigstiden och framåt. Synen på skolan som en kollektiv 
angelägenhet kom dock att förändras under 80-talet, främst p.g.a. av att den 
demokratisyftande skolan kom att uppfattas som omodern och i otakt med den nya tidens 
framväxande individualism. Den nya tidens skola kom att mer präglas av ett ”private good” -
perspektiv enligt Englund. Utbildning som ”private good” utgår från familjens prioriteringar 

                                                 
24 Hellman, Jonas (2000). Det blommar i Skolsverige. Stockholm: Timbro, s. 13. 
25 Ornbrant, Rolf, Tegnestrand, Krister, Tunhammar, Johanna, Werner, Lars & Witt, Charlotte (2001). 
Fristående skolor. Stockholm: Nordstedts Juridik AB, s. 11. 
26 Lindbom, Anders (2007). Friskolorna och framtiden – segregation, kostnader och effektivitet. Stockholm: 
Institutet för framtidsstudier, s. 12. 
27 Lindbom, Anders (2007). Friskolorna och framtiden – segregation, kostnader och effektivitet. Stockholm: 
Institutet för framtidsstudier, s.12. 
28 Englund, Tomas (1995). Utbildning som ”public good” eller ”private good”? . I Englund, Tomas (red.) 
Utbildningspolitiskt systemskifte? Stockholm: HLS förlag, s. 115. 
29 Ibid, s. 109. 
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framför statens. Utbildningens utformning bestäms av föräldrarna och syftar till att ge barnet 
bästa utbildning inför framtida karriärmöjligheter eller utifrån vissa värderingar(t.ex. 
religiösa) som överensstämmer med föräldrarnas uppfattningar. Förskjutningen av synen på 
fostran kan enligt Englund förklaras genom den stora och lilla demokratin. Den förstnämnda 
utgår ifrån en stat som kontrolleras av folket genom allmän rösträtt och åsiktsfrihet och 
grundläggande civila fri och rättigheter. Staten är ett redskap för att ”förverkliga 

gemensamma angelägenheter”
30

. Den lilla demokratin betyder istället att en mindre samling 
av individer själva sätter sin agenda för vad utbildningen har för syfte och villkor. Skiftet från 
det allmännas bästa till det privata bästa växte fram etappvis under 80-talet.31 Förändringen av 
synen på utbildning i Sverige måste också enligt Englund ses i ljuset av den politiska 
utvecklingen i västvärlden och särskilt i USA och England där ”reaganomics” och 
”thatcherismen” kom att påverka synen på staten i hög utsträckning.32 I Sverige kom denna 
förändring att berättigas med hänvisningar till av FN sanktionerade dokument kring 
mänskliga rättigheter. Här slog man fast att valet av barnets utbildning främst var familjens 
angelägenhet och inte statens. Vidare kom en statlig utredning under slutet av 80-talet att 
ställa sig kritisk till den kollektiva organiseringen av det svenska utbildningsväsendet. 
Utredningen som sanktionerades av socialdemokraterna menade i klar polemik till 
uppdragsgivarna att den samhällscentrerade demokratisyn som skolan utmärktes av inte på 
något sätt kunde sägas vara mer demokratisk än en individcentrerad skola. Utredningen ansåg 
att: ”Demokrati kan inte identifieras enbart med flertalsstyre och kollektiva 

beslutsprocesser.” 33 Utredningens slutsatser och tidigare nämnda FN dokument kom att ge 
vind i seglen för de som förespråkade en utbyggnad av friskolor i Sverige i slutet av 80-
talet.34 Dessa tankar kom att få sitt definitiva genombrott 1992 i och med den borgerliga 
regeringens införande av det fria skolvalet. I nedan avsnitt presenteras hur de politiska 
blocken ser på friskolor för att åskådliggöra skillnader och likheter i argumentation.  
 
3.3 Friskolor – enligt höger och vänster 
Den politiska debatten kring friskolor i Sverige handlar på ett övergripande, ideologiskt plan 
om vem som skall ha rätten att bedriva utbildning. Skall huvudmannaskapet av skolan tillhöra 
staten eller familjen? Som nämnts tidigare har debatten runt friskolor varit relativt likriktad 
oavsett politisk uppfattning i reell mening från 1900-talets början fram till 80-talet då en 
ideologisk brytning, härledd till huvudmannaskapet, kom att uppstå. Denna diskussion har 
sedan kommit att utvidgas till att en mängd olika beröringspunkter. I ” friskolorna och 

framtiden – segregation, kostnader och effektivitet” beskriver debattörerna, moderaten Maria 
Rankka och socialdemokraten Anne-Marie Lindgren sitt eget partis förhållningssätt till 
friskolor. Beskrivningarna används i denna uppsats för att beskriva hur de politiska 
skiljelinjerna i Sverige generellt ser ut. Förutom maktfrågan skiljer sig uppfattningarna mellan 
partierna i synen på konkurrens, kvalité, segregation och mångfald. Inom borgerligheten 
uppfattas konkurrens som något positivt. Enligt Rankka finns det en koppling mellan 
konkurrens och kvalité d.v.s. att tillkomsten av friskolor har gynnat den kommunala skolan då 
det uppstått en konkurrenssituation om eleverna som har pådrivit en kvalitetsutveckling.35 
Lindgren å sin sida menar att det inte går att göra en sådan jämförelse eftersom denna 

                                                 
30 Englund, Tomas (1995). Utbildning som ”public good” eller ”private good”? . I Englund, Tomas (red.) 
Utbildningspolitiskt systemskifte? Stockholm: HLS förlag, s. 108 . 
31 Ibid, s. 108 ff. 
32 Ibid, s. 116. 
33 Englund, Tomas (1995). Utbildning som ”public good” eller ”private good”? . I Englund, Tomas (red.) 
Utbildningspolitiskt systemskifte? Stockholm: HLS förlag, s. 116. 
34 Ibid, s. 120. 
35 Rankka, Maria (2007). Politisk kommentar (höger). I Lindbom, Anders (red.) Friskolorna och framtiden – 

segregation, kostnader och effektivitet. Stockholm: Institutet för framtidsstudier, s. 168. 
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utveckling endast har varit synbar i välbärgade områden i storstadsområden. Problemet, som 
Lindgren ser det, är inte att friskolor i socialt protegerade områden ”driver” på den 
kommunala skolan i en positiv riktning utan att friskolorna i segregerade områden har en 
tendens att öka särskiljandet av elever. Lindgren finner att konkurrenssituation mellan 
fristående skolor och kommunala skolor inte alls behöver innebära en högre kvalité på 
utbildningen, utan att detta förhållande är beroende av vilket område eleverna bor i och vilken 
samhällsgrupp de tillhör.36 I frågan kring vilken roll friskolorna spelar i förhållande till 
segregation finns en klar distinktion mellan debattörerna. Rankka har såsom åsikt att 
friskolesystemet genom sin inbyggda valfrihetstanke motverkar boendesegregation och i 
förlängningen skolsegregation då elever själva kan välja skola.37 När friskolor brukar 
kritiseras från vänsterhåll är det ofta med hänvisningar till att friskolor ökar den sociala 
segregationen i samhället. Lindgren anser i överensstämmelse med ovan ståndpunkt att 
friskolor är en segregerande kraft då en majoritet av friskolornas elever kommer från 
välsituerade familjer och att religiösa friskolor har en överrepresentation av elever med 
invandrarbakgrund.38 Oavsett detta är Lindgren positivt inställd till en mångfald inom 
skolväsendet. Hon tycker att en profilering av skolan är nödvändig eftersom den avspeglar 
elevers utbildningskrav. Det som skiljer debattörerna åt i detta spörsmål är den återkommande 
maktfrågan. Lindgren anser att skolor bör profilera sig, men inom den kommunala sfären.39 
Rankka menar att friskolorna bör privatiseras helt och stå särskilda från den kommunala 
finansieringen och skötas som regelrätta företag.40 Det finns inte, anser Rankka några, sakliga 
argument för att inte driva en grundskoleverksamhet i aktiebolagsform. Istället för att 
motarbeta en friskola där huvudmannaskapet tillhör privata aktörer och inte offentligheten bör 
man se möjligheterna med skolan som en tillväxtbransch som kan stimulera 
samhällsekonomin. De ideologiska skiljelinjerna kring vem som ska få bedriva 
skolverksamhet har en tydlig koppling till vem som skall finansiera friskolorna. Rankka vill 
att friskolorna drivs utan statlig inblandning medan Lindgren anser att finansiering av 
friskolor måste skärpas. 41 Lindgren menar rentav att friskolorna inte behövs i reell mening då 
friskolornas verksamhet kan bedrivas i kommunal regi.42 De ideologiska spänningarna kan 
vara intressanta att medvetengöra för läsaren då uppsatsen skall undersöka hur den politiska 
debatten förs i dagstidningarna. Genom att åskådliggöra hur de politiska blocken traditionellt 
ser på friskolorna kan även åsikter inom de egna politiska sfärerna som viker av mot dessa på 
ett mer precist sätt belysas. 
 

                                                 
36 Lindgren, Anne-Marie (2007). Politisk kommentar (vänster). I Lindbom, Anders (red.) Friskolorna och 

framtiden – segregation, kostnader och effektivitet. Stockholm: Institutet för framtidsstudier, s. 178. 
 
37 Rankka, Maria (2007). Politisk kommentar (höger). I Lindbom, Anders (red.) Friskolorna och framtiden – 

segregation, kostnader och effektivitet. Stockholm: Institutet för framtidsstudier , s. 170. 
38 Lindgren, Anne-Marie (2007). Politisk kommentar (vänster). I Lindbom, Anders (red.) Friskolorna och 

framtiden – segregation, kostnader och effektivitet. Stockholm: Institutet för framtidsstudier, s. 180. 
39 Ibid, s. 180. 
40 Rankka, Maria (2007). Politisk kommentar (höger). I Lindbom, Anders (red.) Friskolorna och framtiden – 

segregation, kostnader och effektivitet. Stockholm: Institutet för framtidsstudier, s. 172. 
41 Ibid, s. 172. 
42 Lindgren, Anne-Marie (2007). Politisk kommentar (vänster). I Lindbom, Anders (red.) Friskolorna och 

framtiden – segregation, kostnader och effektivitet. Stockholm: Institutet för framtidsstudier, s. 182. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
 
Föreliggande undersökning utgår ifrån ledarsidor och debatter, detta innebär att olika 
uppfattningar och åsikter framförs av individer för att påverka opinionen i en viss riktning. 
För att kunna förstå det skrivna kan det därför vara givande att använda sig av en eller flera 
teorier som grund för studien. Engdahl och Larsson ger en vid definition av vad teorier är: ” 

[…] en samling av utsagor, antaganden eller påståenden om verkligheten, relaterade till 

varandra på ett sammanhängande eller systematiskt sätt, möjliggör olika tolkningar.”43 
Vidare finns det en distinktion mellan olika typer av teorier. Min studie kommer att utgå från 
en deskriptiv teorigrund vilket innebär att det teorier som väljs används till förklaringar eller 
beskrivningar av ett fenomen.44 För att förstå hur aktörer handlar och hur sociala handlingar 
kan förstås har jag använt mig av handlingssituationens grundkomponenter

45
. Denna teori 

menar Engdahl och Larsson används inom sociologin för att förstå sociala handlingar. 
Grundkomponenterna är fyra till sitt antal och presenteras i korthet här nedanför: 
 
1. Handlingens avsikt och mening: Vilken avsikt eller mening hade aktören med sin 

handling? 
2. Handlingskompetens och resurser: Vilka resurser måste aktören ha för att driva igenom 

sin handling? 
3. Handlingsomgivning och handlingsutrymme: Hur begränsas eller möjliggörs aktörens 

handlingar av omgivningen? 
4. Handlingsutfallet: Hur påverkas aktören av sin handlings utfall, och konsekvenserna av 

denna? 
 
Handlingssituationens grundkomponenter utgår från den s.k. metodologiska 

individualismen.
46

 Enligt Engdahl och Larsson ser den metodologiska individualismen 
samhället som summan av alla individers handlingar. För att kunna beskriva vad som 
påverkar individernas handlingar använder sig teorin av ett antal ”individbegrepp”

47
. I min 

uppsats har jag alltså valt ut två av dessa individbegrepp/komponenter som en 
förklaringsmodell till vad som påverkar individer. Dessa två är handlingens avsikt och 
aktörens handlingsutrymme. Teorierna presenteras i nedan avsnitt.  
 
4.1 Handlingens avsikt  
Min studie utgår ifrån den politiska debatten kring friskolor. Inom debatten verkar olika 
individer med en politisk agenda, i ljuset av detta blir individens roll inom politiken viktig att 
åskådliggöra. Enligt Engdahl och Larsson så skall individens, subjektets agerande i relation 
till omvärlden ses som en produkt av en urkraft eller en s.k. intentionalitet som driver 
människan i en viss riktning för att nå sina mål.48 En avsikt som är intentionell är inte, i 
motsats till en önskan, en handling som utförs utan en handlingsberedskap. Aktören kan på 
förhand beskriva sin avsikt för sig själv och andra om vad målsättningen med ett visst 
handlande utgick ifrån. Agent eller aktör är de beskrivningar som Engdahl och Larsson 
använder för att beskriva en människa som låter avsikten vara målet för en handling. Det finns 
dock en skillnad i hur de båda tillskrivningarna tillämpas. Aktör används när en person verkar 

                                                 
43 Engdahl, Oskar & Larsson, Bengt (2006). Sociologiska perspektiv – Grundläggande perspektiv och teorier. 
Lund: Studentlitteratur, s. 18. 
44 Ibid, s.16. 
45 Ibid, s.32. 
46 Ibid, s.29. 
47 Ibid, s.29. 
48 Ibid, s.32. 
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efter eget huvud, agent används när en persons avsikt påverkas av en social kontext eller av 
någon som vill pådriva agenten i en viss riktning.49 Ett exempel på detta kan vara när en 
politiker blir ålagd att argumentera för sitt partis räkning i en debatt.  I min studie kan denna 
vetskap vara användbar då studien har som syfte att studera hur olika debattörer d.v.s. 
politiska aktörer och agenter förhåller sig till friskolor. Då min studie härleder sina 
antaganden utifrån tidningsartiklar ser jag denna teoretiska utgångspunkt som en tillgång för 
att kunna tolka och analysera vilken avsikt olika politiska debattörer syftar till med sina 
uttalanden och vilka bakomliggande förklaringsmodeller som kan hittas till en viss 
ståndpunkt.  
 
4.2 Handlingsutrymmet 
I den politiska världen och i övriga samhället bestäms aktörens handlingsutrymme utifrån den 
livsvärld eller kontext hon eller han verkar i. För att individen skall kunna förhålla sig till sin 
omvärld på ett fungerande sätt måste aktören kunna tolka eller definiera situationer.50 
Beroende på vilken grad av kompetenser d.v.s. resurser en aktör behärskar inom en kontext 
kan utrymmet för aktören antingen begränsas eller expanderas. Kompetenserna kan till sitt 
slag bestå av ekonomiska, kulturella, sociala eller politiska resurser. Kompetenserna 
möjliggör eller omöjliggör alltså en persons handlingsutrymme inom en kontext.51 Ett 
exempel på hur politiska aktörer påverkas av detta förhållande kan vara när en individ inom 
ett parti motsätter sig en ståndpunkt som inom partiet uppfattas som norm. I en sådan situation 
kan en individ tvingas att frångå sin egen uppfattning och ställa sig i ledet. Under 
omröstningen av den omdebatterade FRA-lagen kom enskilda riksdagsledamöter att tvingas 
att följa partilinjen. I media beskrevs detta fenomen som att ”partipiskan” hade använts som 
en åtgärd för att samla partiet.52 I min analys av artiklarna kan det således vara intressant att 
undersöka ifall det finns något samband mellan debattörernas åsikter kring friskolor och det 
politiska handlingsutrymmet.  
 
5. Undersökningen 
Här presenteras hur den politiska debatten kring friskolor ser ut under de valda åren för 
studien. Uppsatsen fokuserar på ledar- och debattsidor från åren 1996 och 2006. Uppsatsen 
har en kronologisk struktur och inleds således med det förstnämnda undersökningsåret och 
därefter det nästkommande året i studien.   
 
5.1 Ledar- och debattartiklar från 1996 
Den första texten om friskolor som används i denna studie är skriven av den avgående 
socialdemokratiske statministern Ingvar Carlsson. I Göteborgs-Posten den 31 december 1995 
beskriver statministern sin syn på skolan. Utifrån ett jämförande perspektiv till omvärlden, 
menar Carlsson, att den svenska skolan är en ”succé”

53. Carlsson härleder sina antagande till 
en internationell undersökning där Sveriges vuxna medborgare tillhör toppskiktet när det 
handlar om läsfärdigheter. Statsministern anser att anledningen till detta förhållande går att 
finna i den svenska strategin med ”en skola för alla” som innebär en jämlik och bred 
utbildning för alla samhällsgrupper. Carlsson propagerar för en sammanhållen skola som en 
förutsättning för det demokratiska samhället, vidare avvisar socialdemokraten lösningar inom 
skolan som syftar till att öka ekonomiska och sociala skillnader. Införstått ställer sig Carlsson 

                                                 
49 Engdahl, Oskar & Larsson, Bengt (2006). Sociologiska perspektiv – Grundläggande perspektiv och teorier. 
Lund: Studentlitteratur, s. 33. 
50 Ibid, s. 35. 
51 Ibid, s. 36-37. 
52 Svenska Dagbladet, http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1406159.svd , 2008-11-14. 
53 Göteborgs-Posten den 31/12 1995. 
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negativ till skolformer som utgår från privata lösningar. Enligt Carlsson har den tillväxt som 
använts som ett argument för friskolor inte motsvarat de negativa följder som detta inneburit 
för det totala samhället, där jämlikheten och fattigdomen i reell mening ökat. Istället har 
Carlsson som avsikt att satsa på en tillväxtpolitik där den allomfattande kommunala skolan 
ska genomgå en kvalitets- och kunskapshöjning.54  
 
I Göteborgs-posten den 5 januari på debattsidan kritiserar Göteborgs-Postens Mats Carlsson 
den avgående socialdemokratiska statministern Ingvar Carlsson för dennes syn på skolan i 
ovan inlägg om friskolor. Debattören menar att debattartikeln var ett politiskt påhopp på 
grupper som arbetar med och för friskolor och att den svenska skolan haltar eftersom den inte 
kan tillgodose de krav som finns på valfrihet och mångfald. Som exemplifiering av detta 
tillstånd väljer artikelförfattaren att beskriva hur den kommunala skolan inte kan tillfredsställa 
invandrarelevers behov. ”Elever i mångkulturella invandrarklasser har som bekant ofta inte 

en chans. Det går inte att fösa samman elever från tio olika språk- och kulturgrupper i en 

klass och tro att allt med automatik skall gå bra.”
55

 Mats Carlsson menar att det måste finnas 
utrymme för valfrihet, mångfald och privata initiativ inom skolan för att kunna säkerställa 
kvalitet. Enligt skribenten nås inte kvalitetsmålen genom ” […] betongprincipen.”

56
 d.v.s. 

införstått, socialdemokratisk skolpolitik. Debattören menar att Ingvar Carlsson måste sluta 
trakassera initiativtagare till privata lösningar på skolfronten och istället se möjligheterna med 
friskolor som en kraft som kan ombesörja elevernas bästa.  
 
Den sista artikeln från januari månad hittas i Göteborgs-Posten den 29 januari. Agneta 
Granberg, moderat kommunalråd i Göteborg går i sin debattartikel ”Regeringen måste lära 

om” i polemik mot den tidigare nämnda artikeln av socialdemokraten Ingvar Carlsson. 
Granberg menar att Carlsson drivs av en gammalmodig klasskampsretorik där friskolorna 
utpekas som en motarbetande kraft mot det jämställda samhället. Granberg åberopar en 
utvärdering från Skolverket där friskolorna, i det här fallet Waldorfskolornas elever, som 
enligt evalueringen har en större solidaritet till sina medmänniskor oavsett etnicitet, klass eller 
handikapp i jämförelse med elever från den kommunala grundskolan. Vidare härleder 
Granberg sin kritik av statsministern utifrån den socialdemokratiska regeringens 
sanktionerade utredning av friskolor (SOU:1995:113). I utredningen fastställs att 
erfarenheterna som gjorts i studien visar att de fristående gymnasieskolorna fungerar väl. 
Granberg menar att statministern inte har något fog för sina åsikter, då denne menar att en 
privatisering av skolan skulle innebära ett hot mot utbildningskvalitet, jämlikhet och rättvisa. 
Granberg hävdar att statministern inte har några belägg för sina farhågor, då utredningen i sin 
studie inte kan se att privatisering är ett hot mot varken jämlikhet, demokrati eller 
utbildningens kvalitet. Istället menar Granberg i sin argumentation att den kommunala 
enhetsskolan inte kan leva upp till framtidens kompetens- och kunskapskrav. Men 
tillsammans med enskilda alternativ menar Granberg att den svenska skolan även i framtiden 
kan erbjuda elever en utbildning av hög kvalitet.57  
 
I Svenska Dagbladet den 4 februari kommenterar ledarsidan med rubriken ”Mp i dåligt 

sällskap”
58

 den pågående friskolekommitténs förslag där socialdemokraterna och miljöpartiet 
skall behandla villkoren för friskolorna. Enligt Friskolornas Riksförbund så särbehandlas 
friskolor av kommunerna, det finns enligt organisationens egen undersökning en kommunal 

                                                 
54 Göteborgs-Posten den 31/12 1995. 
55 Göteborgs-Posten den 5/1 1996. 
56 Ibid. 
57 Göteborgs-Posten den 29/1 1996. 
58 Svenska Dagbladet den 4/2 1996. 
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misstro mot friskolorna som får sitt uttryck i att kommunerna inte efterlever de 
ersättningsskyldigheter som de enligt lag är skyldiga att följa. Artikeln menar att det finns en 
skiljelinje i partiernas syn på friskolor som utgår ifrån tolkningen av vad förslaget i reell 
mening innebär. Enligt artikeln hittas denna skillnad i synen på hur kommuner ska agera i 
förhållande till friskolor. Socialdemokraten Ulla Ölvebro, kommitténs ordförande vill stärka 
kommunernas makt över friskolornas verksamhet och därigenom stärka förtroendet dem 
emellan. Miljöpartiets representant i kommittén Gunnar Goude vill enligt artikeln istället se 
att friskolornas makt gentemot kommunerna stärks. Det finns enligt artikeln ett motstånd mot 
friskolor bland socialdemokrater som vill kringskära friskolornas frihetssträvanden. Ledaren 
är orolig för att miljöpartiet kommer att gå på socialdemokraterna linje i denna fråga.59  
 
Den första artikeln om friskolor i Dagens Nyheter hittas den 14 februari. I ett debattinlägg 
med rubriken ”Friskolorna blir rättslösa”

60 hävdar konkurrensverkets avdelningsråd Per-
Arne Sundbom att den statliga friskolekommitténs förslag hotar rättssäkerheten och 
likabehandlingsprincipen i Sverige. Sundbom menar att friskolekommitténs förslag på 
lagändringar dels kan innebära att kommuner ges rätten att hindra friskolors etablering och 
dels att kommunernas ersättning till friskolorna grundas på en godtycklig referensram. 
Sundbom menar att det är olyckligt att decentralisera makten över friskolorna till 
kommunerna, han anser istället att det statliga skolverket bör vara ansvarig för tillsynen av 
friskolorna.  
 
Även i Svenska Dagbladet finns många kritiska röster till ovannämnda friskolekommitténs 
förslag. Den första artikeln i ämnet ”Friskoleförslag totalsågas”

61 hittas den 16 februari. Här 
hävdar den liberala journalisten och författaren Jonas Hellman att samtliga remissinstanser 
som ska tycka till om friskolekommitténs förslag är negativt inställda till dess slutsatser. 
Hellman anser att tillståndsgivningen skall beslutas på central nivå, att ersättningsreglerna till 
friskolor från kommunerna bör vara tydliga och möjliga att överklaga och att tillsynen skall 
tillfalla skolverket.62 I en ledare ”Skolverket sågar” från den 24 februari får 
friskolekommittén åter igen kritik. Här menar ledarsidan i Svenska Dagbladet att Skolverket i 
sitt remissyttrande anser att friskolor missgynnas då ersättningsnivåerna till friskolorna 
fastställs av kommunerna. Ledaren avslutar med att konstatera att det var otaktiskt av 
skolminister Ylva Johansson att ” […] bara utse friskolefientliga kommunpolitiker till att 

företräda socialdemokraterna i friskolekommittén.”
63  

 
I Göteborgs-Posten den 19 april kommenteras på ledarplats regeringens beslut att anta 
friskolekommitténs förslag i sin lagrådsremiss. Konsekvensen av detta blir enligt artikeln, om 
remissen blir lagstadgad, att friskolorna blir rättslösa i förhållande till kommunerna. 
Anledningen till oron är enligt artikeln att friskolekommitténs förslag innebär att friskolorna 
är härleda att ansöka om anslag för sin verksamhet från kommunen d.v.s. kommunpolitiker. 
Politikerna kan avslå ansökningar från friskolor om dessa enligt friskolekommitténs utredning 
får ”påtagliga negativa konsekvenser för kommunens skolväsende”

64
. Tillståndsgivningen 

kring friskolor uppfattas av ledaren som godtyckliga, d.v.s. att politikerna utifrån sin egen 
politiska eller ekonomiska agenda kan avgöra om en friskola är önskad eller inte i den 
specifika kommunen. Vidare är ledaren kritisk till skolverket. Om en friskola vill överklaga 
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ett beslut är det till skolverket som detta anslag skickas till. Denna funktion är dock inte, 
enligt artikeln, vidare trovärdig då skolverket inte ”härbärgera särskilt många 

friskoleentusiaster” 
65

. Artikeln avslutas med att fastslå att skolverket inte har någon större 
förståelse för friskolor överhuvudtaget.  
 
Liknande farhågor som i ovan artikel är temat för en ledarartikel i Dagens Nyheter den 24 
april. Här problematiseras följderna av att regeringens lagrådsremiss antagit 
friskolekommitténs förslag om att skolpengen försvinner. Istället för som tidigare då 
skolpengen uppgick till lägst 75 procent av genomsnittskostnaden på en kommunal skola skall 
kommunerna i framtiden avgöra vilken ersättningsnivå som skall tillfalla friskolorna. Kritiken 
mot detta är att regeringens förslag ytterligare beskär friskolornas möjligheter att etablera sina 
verksamheter. I kommuner där konkurrensen från friskolor ogillas kan ersättningsnivåerna 
användas ännu mera för att motarbeta friskolors etablering. Förslaget innebär enligt artikeln 
att kommunerna utifrån sin egen intressesfär kan förneka friskolor att starta en verksamhet, 
detta uppfattas som olyckligt främst för de elever som vill studera vid en friskola.66 Även i 
Svenska Dagbladet från samma datum kommenteras det socialdemokratiska beslutet att anta 
lagrådsremissen angående friskolor. Här lyfter ledaren fram socialdemokraternas ideolog i 
skolpolitiken, Bengt Silfverstrands uppfattning i frågan. Enligt artikeln vill Silfverstrand bara 
ha friskolor som kan erbjuda en alternativ pedagogik, detta anser ledarsidan kan få resultatet 
att hälften av landets friskolor tvingas lägga ner sin verksamhet.67  
 
I Dagens Nyheter den 13 maj i en debattartikel går de tre borgerliga politikerna Beatrice Ask 
(m), Jan Björklund (fp) och Inger Davidsson (kd) till angrepp på socialdemokraternas 
proposition kring friskolor. Politikerna har som avsikt att riva upp friskolebeslutet när tillfälle 
ges. De menar att den socialdemokratiska regeringen har valt konfrontation framför 
uppgörelse i synen på frisskolor. Detta var enligt debattörerna redan synbart under valrörelsen 
där socialdemokraterna förde en hetskampanj mot friskolorna. Politikerna menar att 
skolpengens avskaffande, genomförandet av skolverket och kommunernas obegränsade 
granskning av friskolorna och kravet på att friskolorna minst måste ha 20 elever för att kunna 
starta en verksamhet, alla är ett utfall av socialdemokratisk likriktning och konformitet i 
frågan. Om socialdemokraternas förslag godkänns i riksdagen menar de borgerliga politikerna 
att det bara blir spillror kvar av den frihet som friskolorna fick under den borgerliga 
regeringsperioden.  ”Klockan vrids då tillbaka och den politiska centralstyrningen över 

skolan återfås.”
68

 

 
I Dagens Nyheter den 7 juni under rubriken ”Jag röstar mot regeringen om friskolor”

69 
redogör den socialdemokratiska riksdagsledamoten Widar Andersson varför han avser att 
rösta mot sitt parti i friskolefrågan. Andersson ser många förtjänster i socialdemokraternas 
behandling av friskolefrågan men anser att kommunernas roll i förhållande till friskolorna är 
oklart i det presenterade förslaget. Problemet som Andersson uppfattar det är att regeringen 
har förväxlat principen om kommunalt självstyre med principen om friskolans frihet. Det 
finns ingen klar beskrivning kring vilket maktförhållande kommunerna har till friskolorna. 
Andersson tycker att dessa otydligheter beskär friskolornas frihet och möjlighet till 
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utveckling. För att säkerställa friskolornas verksamhet bör friskolorna, menar Andersson, på 
sikt kommunaliseras.70 
 
I Dagens Nyheter den 24 oktober tolkas beslutet om friskolor som togs dagen innan i 
riksdagens kammare. Ledarsidan är konfunderad inför beslutet som togs. Särskilt häpen är 
man inför miljöpartiets representant i friskolekommittén, Gunnar Goudes utspel i 
riksdagsdebatten som föranledde beslutet. Goude menade att den framröstade propositionen 
skulle säkra friskolornas finansiering, att förslaget innebar att bidragen till friskolorna skulle 
ges på samma grunder som i tillämpningen till kommunens egna skolor. Det som 
miljöpartistens bortser ifrån i sitt utspel är, enligt ledarsidan, att det inte finns några 
allmängiltiga regler för hur kommunerna skall fördela resurserna mellan skolor. Kommuner 
kan efter ideologisk eller ekonomisk praxis själva välja om en friskola är eftertraktad eller 
inte. Vidare berörs den tidigare nämnda problematiken kring tillståndsgivningen. Skolverket 
har enligt artikeln beslutanderätten kring friskoleetablering, men denna beskärs då en friskola 
inte får upprättas om detta har ”[…] påtagligt negativa följder för skolväsendet i den kommun 

där skolan är belägen”
71

. Detta förhållande medför, i enlighet med ledarsidan, att kommunala 
politiker utifrån godtycklighet kan förneka friskolor tillgång till att starta en verksamhet.72  
 
5.2 Ledar- och debattartiklar från 2006 
Den första artikeln från 2006 hittas i Svenska Dagbladet den 26 januari. I en ledare kritiseras 
den dåvarande socialdemokratiske skolministern Ibrahim Baylan om sina uttalanden om 
friskolor i radioprogrammet Eko vid Sveriges Radio. Skolministern menade i radiointervjun 
att han avsåg att sätta stopp för friskolor som dränerar kommunala skolor på framgångsrika 
elever. Anledningen till Baylans ställningstagande var att skolministern hävdade att denna 
utveckling ökade segregationen i samhället. Ledaren menar att Baylans inställning är en 
konsekvens av en misslyckad socialdemokratisk skolpolitik, istället för att tillåta ambitiösa 
elever i problemområden en bättre utbildning är det viktigare att ha en universell, likvärdig 
och jämlik skola på en bred basis. Avslutningsvis fastslår ledarsidan att skolministern hade 
kunnat rädda sitt ansikte ifall han tog tag i de politiska misstag som gjorts tidigare inom 
socialdemokratin istället för att ” […] förfölja de framgångsrika skolorna”.

73  
 
I en debattartikel i Dagens Nyheter den 26 januari skriver centerpartiets ledare Maud Olofsson 
tillsammans med partikamraterna Sofia Larsen och Björn Mårtensson att partiet vill att 
samtliga kommunala skolor blir självstyrande friskolor i en ny skollag. I lagförslaget skall alla 
kommunala skolor ombildas till friskolor. Centerpartisterna anser att denna förändring är 
nödvändig för att den kommunala skolan skall utvecklas i samma riktning som friskolorna där 
eleverna uppvisar bättre betyg. För att åstadkomma en sådan förändring vill centerpartiet 
reformera den befintliga skollagen så att det är personalen på skolorna som ska ha makten 
över resurserna och undervisningens utformning och inte staten. Centerpartiets förslag 
innebär att staten endast står som garant för kvalitet, resurstilldelning och det övergripande 
ansvaret för att alla elever ska ha tillgång till en bra skola. Den reella makten ska, enligt 
Olofsson och övriga, tillhöra den enskilda skolan. Centerpartisterna anser att detta förslag kan 
bryta upp det socialdemokratiska systemet där skolans verksamhet detaljstyrs uppifrån och 
kännetecknas av en kunskapssegregerad och likformad skolpolitik. Istället vill de att skolan 
skall styras på lokal nivå eftersom det är där, enligt artikelförfattarna, som kompetensen hittas 
till att lösa och utveckla skolan framåt. ”Därför ska makten över skolan börja i klassrummet, 
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inte i Rosenbad i Stockholm.”
74 Genom sitt förslag hävdar politikerna att kvaliteten i skolan 

förbättras då den nya organisationsformen innebär en större delaktighet och 
påverkansmöjlighet på den pedagogiska utformningen. För att Sverige ska kunna möta den 
globala konkurrensen menar centerpartisterna i sin konklusion att detta kräver att makten om 
skolan decentraliseras till eleverna och föräldrarna.75 
 
I Dagens Nyheter den 9 februari under rubriken ”Riksdagsmajoritet kör över regeringen i 

skolfrågan”
76

 redogör de borgerliga allianspolitikerna Sven Tolgfors (m), Ulf Nilsson (fp), 
Inger Davidsson (kd), Sofia Larsen (c) och miljöpartiets Mikaela Valtersson för sina avsikter 
att göra en rad förändringar i skollagen till friskolornas favör. Lagändringarna som de 
borgerliga politikerna ämnar rösta igenom i riksdagen, med hjälp av miljöpartiet, handlar om 
att införa etableringsfrihet för fria förskolor och att stärka friskolornas rättssäkerhet i 
förhållande till kommunerna. Orsaken till samarbetet i den sistnämnda frågan är enligt 
politikerna att det befintliga regelverket kring friskolor är bristfällig och hotar friskolornas 
existens. Anledningen till oron utgår ifrån maktförhållandet mellan kommun och friskola, där 
den förra, utifrån den egna ekonomiska situationen kan förneka en friskola tillträde till 
kommunen om detta påverkar ekonomin på ett negativt sätt. Artikelförfattarna vill att 
regeringen ska ta fram ett förslag som innebär att friskolor kan överklaga ett negativt beslut 
till domstol om de förnekas att upprätta en verksamhet. Enligt politikerna kan en friskola 
visserligen överklaga ett beslut till domstolar men domstolen i sig kan inte avgöra vilken 
bidragssumma som friskolorna har rätt till, detta tillkommer den kommunala sfären. 
Konsekvensen av detta blir, enligt författarna, att friskolorna lever i en juridisk osäkerhet då 
det inte finns tydliga regler kring hur ett överklagande skall behandlas. ”En kommun är 

därmed fri att ånyo fatta ett felaktigt beslut och kasta in en fristående skola i spiral av 

överklaganden och osäkerhet.”
77 Vidare vill politikerna se en skärpning av lagarna kring 

tillståndsvite. I den nuvarande skollagens skepnad ges skolverket möjlighet att dra in 
friskolors tillstånd som missköter sig. Någon sådan funktion, finns inte inom den kommunala 
verksamheten enligt skribenterna. Här är det staten som genom föreskrifter ålägger 
kommunen att lösa de uppkomna problemen eller föreskriver ekonomiska åtgärder som 
kommunen måste följa för att lösa problemen på skolan. Detta förhållande är enligt 
politikerna orättvist, de vill istället se en mer likformig lagstiftning mellan de kommunala och 
privata skolverksamheterna där även friskolorna ges en möjlighet att förändra verksamheten 
så att den efterlever de juridiska krav som ställs.78  
 
I Dagens Nyheter den 10 februari kommenteras ovan debattinlägg på ledarplats. Här menar 
ledarskribenten att det är naturligt att miljöpartiet byter sida i frågan om friskolorna. Orsaken 
till partiets tvärvändning, tror ledaren, beror på att det är valår och att en profilering inför det 
stundande valet är en nödvändighet för ett litet parti som miljöpartiet, för att locka väljare. 
Skribenten uppmärksammar dock att miljöpartiet 10 år tidigare hade ställt sig på 
socialdemokraternas sida i frågan om finansieringen av friskolorna, när den borgerliga 
modellen av friskolor utreddes av friskolekommittén. Men, konstaterar skriftställaren, nu har 
miljöpartiet och den borgerliga alliansen gjort gemensam sak för att säkerställa friskolornas 
rättssäkerhet, dels genom strängare anspråk på kommunerna att redogöra för sina 
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beräkningsprinciper och dels genom att friskolorna har getts möjlighet att överklaga 
kommunala beslut.79 
 
I Göteborgs-Posten den 4 mars skriver ordföranden för socialdemokratiska kvinnoförbundet 
Nalin Pekgul på tidningens debattsida. Pekgul är starkt kritik till religiösa friskolor då dessa 
motverkar integrationen i samhället. Valfriheten som borgerligheten brukar framhålla som ett 
huvudargument för etableringsfrihet för friskolor, är enligt Pekgul, ett felaktigt ståndstagande 
eftersom barnet inte väljer skola. Istället frågar sig Pekgul vilken sorts valfrihet som är 
eftersträvansvärd. ”Men vilken valfrihet får barnen när deras föräldrar kan hålla dem 

isolerade i religiösa förskolor och skolor under hela deras uppväxt?”.
80

 Pekgul framhäver 
istället fördelarna med den enhetsskola som socialdemokraterna byggde upp. Den 
socialdemokratiske politikern menar att det i dåtid handlade om att skapa förståelse mellan 
olika samhällsklasser, idag handlar det om att skapa förståelse mellan olika kulturella och 
religiösa grupper. Med det borgerliga införandet av ekonomiskt stöd från kommuner till 
friskolor, menar Pekgul, att framväxten av religiösa friskolor ökade och att dessa skolor 
särskilt attraherade elever med invandrarbakgrund. De religiösa friskolorna är, hävdar Pekgul, 
ett problem då de motverkar integrationen bland människor med utländsk bakgrund. Vidare 
tycker Pekgul att det är olyckligt att folkpartiets dåvarande viceordförande Jan Björklund, 
som tidigare varit mycket kritisk till konfessionella och politiska friskolor, i samband med 
skapandet av den borgerliga alliansen har frångått sina krav. Det borgerliga kravet på 
etableringsfrihet i förskolan, med stöd av miljöpartiet är också ett olyckligt beslut eftersom 
detta innebär, enligt Pekgul, att de religiösa friskolorna kan ” […] kontrolleras av fanatiker 
[…] ”.81 
 
I Dagens Nyheter den 16 april med rubriken ” Förbjud friskolor som står på religiös 

grund”
82 debatterar Mette Fjelkner, ordförande i Lärarnas riksförbund, mot religiösa 

friskolor. Fjelkner anser att barnets rättigheter ska gå före föräldrars önskemål ifråga om 
religiös inriktning på skolgång. Enligt Fjelkner brukar förespråkare av religiösa friskolor 
hänvisa till Europarådets konvention om mänskliga rättigheter, som Sverige godtagit, där 
föräldrarna ges rätt att placera sitt barn i en skola som överensstämmer med de egna 
trosuppfattningarna. Men Sverige har också, som ordföranden påminner läsaren om, även 
ratificerat barnkonventionen, som sätter barnets rättigheter i främsta rummet. 
Artikelförfattaren menar att ett barn inte själv har den kunskap som krävs för att välja 
utbildning, därför blir samhällets försvar av barnets rättigheter än viktigare. Det finns alltså, 
tycker Fjelkner, en målkonflikt mellan de olika konventionerna. Barnets frihet kräver en 
skolgång utan religiös eller politisk doktrinering. I den friskolereformen som den borgerliga 
regeringen genomförde i början 90-talet var det främst föräldrarnas rätt till sitt barns 
utbildning som kom att framföras som huvudargument i debatten. Med dess genomförande 
kom svenska föräldrar att kunna sätta sina barn i en konfessionell friskola från årskurs ett. 
Fjelkner menar att detta tillstånd är olyckligt eftersom reformen inte tog hänsyn till de 
internationella dokument där barnens rättigheter fokuserades. De religiösa friskolorna, anser 
Fjelkner, ökar segregationen i samhället och frångår de vetenskapliga grunder som den 
svenska skolan bygger på. Ordföranden för Lärarnas riksförbund vill således se att regeringen 
avskaffar möjligheterna att driva friskolor på religiös grund och tar bort de konfessionella 
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hänvisningarna i styrdokumenten för att stärka den religionsneutrala skolans ställning i 
samhället.83  
 
Reaktionerna på fackordföranden Fjelkners debattinlägg kring friskolor låter sig inte väntas 
på. I Svenska Dagbladet den 18 april kommenterar ledarsidan inlägget på följande sätt: ” 

Metta Fjelkners plädering för objektivitet och kunskap blir till en svepande och helt nyanslös 

religionskritik som ger ett både subjektivt och okunnigt intryck.”
84

  Ledarsidan frågar sig 
vidare ifall det är Lärarnas riksförbunds uppgift att föra propaganda mot människors tro och 
rättigheter. I Göteborgs-Posten den 21 april på ledarplats beskrivs Fjelkners hänvisning till 
barnkonventionen som ett sätt för att förhindra religiösa friskolor på kommande vis: ”Sällan 

har någon hänvisat till internationella konventioner på ett mer oförstående sätt än 

Fjelkner.”
85

  Ledarskribenten menar att syftet med inlägget är att stoppa trossamfund att agera 
som skolorganisatörer. Farhågorna som väcks i artikeln, menar ledarskribenten, manar till 
folks fördomar kring friskolor. Denna typ av attityd till friskolor menar artikelförfattaren 
märks alltför väl även bland socialdemokraterna, efter att skolministern Ibrahim Baylan ” 
[…] snabbt instämde […] ”

86 i Fjelkners syn på religiösa friskolor som en replik på den 
publicerade debattsidan.  
 
I Dagens Nyheter den 4 maj på debattsidan skriver den folkpartistiske riksdagsledamoten 
Nyamko Sabuni, socialdemokraternas Nalin Pekgul och Anders Carlberg, ordförande för 
judiska församlingen i Göteborg ett gemensamt inlägg mot förslaget om etableringsfrihet för 
fria förskolor. Förslaget som skall röstas igenom i riksdagen den 10 maj, menar 
artikelförfattarna, hotar integrationen i samhället. Debattörerna ser den icke-konfessionella 
skolan som ett viktigt medel för att motverka segregation i samhället. Om förslaget antas, 
menar debattörerna, att de religiösa samfunden kommer utnyttja det faktum att deras 
verksamheter nu kan godkännas och finansieras av kommunerna. Anledningen till 
debattörernas oro grundas delvis på att elever i religiösa friskolor sedan 1996 har ökat med 
138 procent. Föräldrarna till eleverna på dessa skolor, hävdar artikelförfattarna, vänder sig till 
religiösa friskolor p.g.a. okunskap och rädsla inför det svenska samhället, och att de religiösa 
skolorna spelar på denna upplevda rädsla och kan erbjuda en skolgång som känns familjär för 
föräldrarna. Detta är, enligt artikelförfattarna, ett problem då detta skapar en ökande 
segregation och intolerans mellan olika grupper i samhället. Artikelförfattarna menar att den 
av Sverige ratificerade barnkonventionen föreskriver att barnens, och inte föräldrarnas 
rättigheter sätts i främsta rummet. Således borde Sveriges regering, oavsett politisk agenda, 
arbeta för att ett starkare skydd åläggs barnen för att skydda mot religiös och ideologisk 
indoktrinering. Detta tycker författarna är en förutsättning för att Sverige som en del av en 
global kontext, skall kunna stävja ökande spänningar mellan olika religiösa grupper och 
inriktningar.87 
 
I Svenska Dagbladet den 11 maj uttalar sig ledarsidan om riksdagsomröstningen dagen innan 
där de borgerliga partierna med hjälp av miljöpartiet röstade igenom lagen om 
etableringsfrihet för fria förskolor från den 1 juli. Lagen innebär även att fristående gymnasier 
nu får möjligheten att driva individuella programmet. Enligt ledarsidan ställer omröstningen 
krav på regeringen att ta fram lagförslag där möjligheten för friskolor att överklaga ett 
negativt bidragsbeslut från kommuner till domstol stärks. Tidigare var det kommunerna som 
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avgjorde vilket bidrag som friskolorna var berättigade till, nu förs denna funktion över till 
domstolarna. Ledarsidan beskriver den nya lagens instiftande som en reaktion på en 
socialdemokratisk skolpolitik i ” […] fullständig upplösning.”

88 Artikeln menar att 
skolministern Ibrahim Baylans misslyckade försök att skapa en skollag som innebär arbetsro 
för friskolorna har inneburit att den borgerliga oppositionen med hjälp av miljöpartiet nu har 
tagit över taktpinnen i skolfrågan.89  
 
I Svenska Dagbladet den 14 maj diskuteras partiledardebatten mellan Göran Persson och 
Fredrik Reinfeldt i Sveriges Television. Enligt ledarskribenten blev tonläget högt mellan 
debattörerna när friskolorna dryftades. Persson gick till starkt angrepp mot borgerligheten och 
miljöpartiet för beslutet kring fristående förskolor som parterna möjliggjorde i riksdagen 
några dagar tidigare. Enligt artikeln kom Persson att kritisera beslutet eftersom det skulle 
möjliggöra religiös sekterism och indoktrinering. Enligt artikelförfattaren ska Perssons utspel 
ses i ljuset av det politiska nederlag som partiet led i samband med lagstiftningen kring 
etableringsfriheten för fria förskolor. Med lagens införande kommer de kommunala skolorna 
att utsättas för konkurrens och enligt artikeln är det här som den reella konflikten ligger. 
Persson vill, menar ledaren, i skoldebatten göra friskolor till ” […] syndabockar”

90 och 
användas som ett slagträ inför riksdagsvalet till hösten.91  
 
Inför valrörelsen beskriver Dagens Nyheter den 11 juni hur friskolefrågan splittrar de 
politiska blocken. Det är främst i frågan kring konfessionella friskolor som politikernas 
åsikter differentieras. Folkpartiets Jan Björklund fruktar främst muslimska skolor, då han 
anser att dessa spelar extremism i händerna. Liknande farhågor finns, enligt artikeln, även 
bland socialdemokraterna, där Nalin Pekgul framhålls som en kritiker av religiösa friskolor 
inom partiet. Pekgul menar att barn inte får hållas isolerade i religiösa eller etniska friskolor 
då detta motverkar att eleverna lära sig andra värderingar än föräldrarnas. Även den 
socialdemokratiska skolministern Ibrahim Baylan är kritisk inställd till religiösa friskolor, 
men då utifrån argumentet att skolorna drivs av vinstintresse. Bland de politiker som är 
positivt inställda till religiösa friskolor märks moderaten Sven Tolgfors och miljöpartisten 
Mikaela Valtersson som inte anser att det finns några beröringspunkter mellan religiös 
extremism och konfessionella friskolor. De kritiserar folkpartiets linje som de uppfattar som 
populistisk. Tolgfors och Valtersson anser att det snarare är problematiskt om religiösa 
friskolor inte innefattas i den kommunala sfären eftersom detta tillstånd beskär insynen i 
skolornas verksamhet och försämrar kvalitetsuppföljningar gjorda av skolverket. 
Kristdemokraten Juan Fonseca instämmer i kritiken mot folkpartiet och anser att partiet flörtar 
med främlingsfientliga krafter. Centerpartiets Sofia Larsen delar också moderaternas och 
miljöpartiets uppfattningar. Men hon anser att tillståndsgivningen till de religiösa friskolorna 
är problematisk då bedömningarna inte är likvärdiga. Av artikeln framkommer det att synen 
på de religiösa friskolorna splittrar blocken både på högra och vänstra skalan. Inom 
borgerligheten är folkpartiet kritisk till de religiösa friskolorna medan övriga partier generellt 
är positivt inställda. Inom vänsterblocket har miljöpartiet, som tidigare agerade som stödparti 
till socialdemokraterna i friskolefrågan, gjort gemensam sak med en majoritet av de 
borgerliga partierna.92 
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Den sista artikeln i undersökningen hittas i Göteborgs-Posten den 31 oktober. Ledaren 
försvarar de religiösa friskolorna som enligt författaren utsätts för orättvis kritik från 
meningsmotståndare. Den nya skolministern, folkpartisten Jan Björklund utmålas som en av 
dessa kritiker som tycker att kontrollen av friskolorna är för blygsam och att reglerna för 
religiösa friskolor bör skärpas. Ledarskribenten tycker det är beklagligt att det finns en 
tendens från politikerhåll att mer fokusera på friskolornas religiösa bakgrund än att 
kontrollera hur undervisningens kvalitet upprätthålls. Artikelförfattaren vill att friskolornas 
frihet att sticka ut ska respekteras. Ledaren avslutar sin text med att välkomna skärpta 
kontroller av religiösa frisklor men efterfrågar en större förståelse för friskolor som inte är 
icke-konfessionella. ” […] låt inte misstron mot det som kan betecknas som avvikande i ett 

sekulariserat samhälle få överhanden.”
93

 

 

 
6. Analys 
 
6.1 Skolan som politiskt maktmedel 
Den politiska debatten kring friskolor under 1996 handlar på en övergripande nivå om vem 
som skall ha makten över utbildningen – staten eller familjen. Den politiska striden kan ses i 
ljuset av att den borgerliga regeringen införde friskolreformen 1992. Lagen kom att innebära 
att friskolorna gavs ökad makt att etablera sig. Detta innebar också att socialdemokraternas 
inflytande över skolan kom att förminskas. Således kom partiet genom sitt övertagande av 
regeringsmakten under 1994 att återigen vilja återta kontrollen av skolan utformning. Detta 
innebar även att friskolorna sågs som ett hot mot den enhetliga skolan. Utifrån detta 
sammanhang handlar den politiska debatten under 1996 om vem som skall ha makten över 
friskolorna. Ska kommunens roll i förhållande till friskolorna stärkas eller ska friskolorna ges 
en mer fristående roll? Här finns det en tydlig politisk skiljelinje mellan vänster och höger. 
Särskilt socialdemokraterna och vänsterpartiet uppfattar den enhetliga skolan som en 
förutsättning för ett egalitärt samhälle. De borgerliga partierna å sin sida ser den kommunala 
skolans konformitet som något negativt och icke önskvärt. Här uppfattas friskolorna som en 
möjlighet till större individuell frihet och en maktförskjutning från stat till familj. Den 
politiska striden kan ses som en kollision mellan två olika synsätt på utbildning, där 
vänsterblocket generellt har ett ”public-good” – perspektiv94 och den högra sidan ett allmänt 
”private-good”- perspektiv95. Utifrån de olika perspektiven ser den förstnämnda parten 
skolan som en statssanktionerad, kollektiv angelägenhet medan den förra förordar familjens 
prioriteringar framför statens. I debatten kring huvudmannaskapet blir de två perspektiven 
användbara för att förstå den politiska konfliktens bakomliggande orsaker. Exempel på denna 
övergripande schism hittas i undersökningens första använda artikel och debatten som följer 
av denna. 
 
6.1.1 Huvudmannaskapet – vem ska få bedriva utbildning? 
Debatten kring huvudmannaskapet under 1996 inleds med ett debattinlägg i Dagens Nyheter 
31/12 -95 av statministern Ingvar Carlsson. Här lutar sig statministern på en internationell 
undersökning för att påvisa den svenska enhetsskolans goda genomslagskraft bland landets 
medborgare. Den största poängen med den svenska skolan är, anser Carlsson, de 
demokratiska vinningarna av att skolans utformning kan överbrygga sociala och ekonomiska 
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Utbildningspolitiskt systemskifte? Stockholm: HLS förlag, s. 115. 
95 Ibid, s. 108. 
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ojämlikheter bland elever.96 Carlssons plädering för den enhetliga skolan får som konsekvens 
att två borgerliga debattörer beskyller statministern för bristande förståelse inför friskolor. I 
Göteborgs-Posten 5/1 -96 menar tidningens Mats Carlsson att statministerns inlägg var ett 
direkt angrepp på de grupper i samhället som arbetar med friskolor. Anledningen till att den 
svenska skolan haltar, menar Mats Carlsson, ska inte härledas till friskolorna utan till den 
kommunala skolans utformning där elevernas krav på mångfald och frihet inte kan bemötas.97 
Ett liknande resonemang för Agneta Granberg, moderat kommunalråd i Göteborg när hon i 
Göteborgs-Posten 29/1 – 96 kritiserar Ingvar Carlssons artikel. Granberg anser att 
statsministerns argument använder gammal klasskampsretorik för att framställa friskolorna 
som en kraft mot det jämlika samhället. Granberg menar i sin polemik mot Carlsson att 
friskolorna behövs för att dels möta individuella krav på utbildning och dels för att friskolorna 
kan erbjuda alternativa arbetssätt som saknas i den kommunala skolan.98 I denna debatt 
framträder alltså två olika syner på utbildning där huvudmannaskapet ligger i fokus. Där den 
ena framhåller en enhetlig skolform, kräver den andra sidan en mer individualiserad, privat 
skolform. Argumenten för en enhetlig skola grundas på skolan som en demokratisk 
mötesplats där social bakgrund inte ska avgöra tillgången till utbildning. På andra sidan 
upplevs denna likhetstanke som en individens beskärelse. Här menar man att mångfalden och 
friheten sätts på undantagstillstånd i den kommunala skolan. Därför vill förespråkarna av 
friskolor se alternativ till den befintliga statligt sanktionerade utbildningen.  
 
6.1.2 Friskolekommittén – socialdemokraternas förlängda arm? 
Den andra politiska striden under 1996 med direkta beröringspunkter till friskolor, med början 
i februari, är i reell mening en förlängning av ovan debatt där frågan kring skolans 
huvudmannaskap ligger i fokus men från andra utgångspunkter. Diskussionen handlar om 
friskolekommitténs förslag för hur villkoren för tillståndsgivning och ersättningsnivåerna från 
kommunerna till friskolorna ska se ut. Anledningen till att friskolekommittén tillsattes under 
1996 av den socialdemokratiska regeringen utgick ifrån att det fanns en mängd oklarheter 
kring friskolornas juridiska rätt i förhållande till kommunerna. I jämförelse med ovan debatt 
är denna fråga mer omfattande och uppvisar en större komplexitet. Här finns på samma sätt 
som i den tidigare debatten politiska motsättningar som har en blockkaraktär. Men här hittas 
även artiklar där politiker från miljöpartiet och socialistiskt håll går emot regeringen. Det 
finns alltså en mer blocköverskridande karaktär på denna debatt med ett större spann av 
debattörer som argumenterar för eller emot friskolekommitténs förslag. Med hjälp av nedan 
artiklar vill analysen påvisa hur debatten kring friskolekommitténs syn på friskolor kan tolkas 
som en övergripande diskurs om makten över skolan. Som nämnts tidigare går det att urskilja 
en övergripande konflikt mellan socialdemokraterna och de borgerliga partierna. Utöver det 
finns det inom det rödgröna samarbetet en splittring där miljöpartiet inte till fullo 
överensstämmer med det socialdemokratiska förhållningssättet till friskolor.  
 
Ett exempel på detta hittas i artikeln ”Mp i dåligt sällskap” i Svenska Dagbladet 29/1 – 96. 
Här beskrivs hur friskolekommitténs ordförande Ulla Ölvebro, anser att kommunernas makt 
över friskolorna behöver utökas för att friskolornas rättosäkerhet ska tryggas och förtroendet 
mellan kommun och friskola stärkas. Enligt ledarsidan, vill miljöpartiets representant i 
kommittén, Gunnar Goude, istället se att friskolornas makt i förhållande till kommunerna 
stärks. Goude anser att friskolornas makt bör stärkas genom att friskolorna ges möjlighet att 
överklaga bidragsnivåer från kommunerna som kan anses vara för låga. Men detta ställer sig 
Ölvebro emot, enligt artikelförfattaren, då lagstiftningen inte tillåter friskolor att överklaga 
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bidragsnivåer.99 Detta kan tolkas som ett illustrativt exempel på partiernas olika uppfattningar 
kring huvudmannaskapet.  Där miljöpartiet mer överensstämmer med det nämnda ”private-

good”- perspektivet100, antar socialdemokraterna en hållning som kan tolkas som ett ”public 

good”- perspektiv101. Ledarsidan har som rubriken avslöjar ett negativt förhållningssätt till 
den av socialdemokraterna tillsatta friskolekommittén. Farhågorna som framställs i artikeln är 
att miljöpartiet kommer godkänna de förslag som kommittén kommer fram till. I 
debattartiklarna som föranleder riksdagsomröstningen kring friskolekommitténs förslag den 
23 oktober samma år, utsätts kommitténs förslag för omfattande kritik.  Flertalet av 
artikelförfattarna på ledar- och debattsidorna är främst oroliga för att friskolekommitténs idéer 
kommer resultera i att friskolornas etableringsfrihet och ersättningsnivåer beskärs och att 
detta kommer hota friskolornas rättsäkerhet i förhållande till kommunerna. Ett flertal uttryck 
för detta hittas i följande artiklar.  
 
I Dagens Nyheter den 14/2 – 96 menar konkurrensverkets avdelningsråd Per-Arne Sundbom 
att friskolekommitténs förlag vid en eventuell genomröstning i riksdagen kommer att innebära 
att friskolorna blir rättslösa i förhållande till kommunerna då kommunerna ges möjlighet att 
förhindra friskolor att etablera sig, om etableringen i sig ekonomiskt hotar den kommunala 
verksamheten. Vidare menar Sundbom att de nya förslagen till lagändringar kan komma att 
innebära att kommunerna kan avgöra friskolornas ersättningsnivåer utifrån en godtycklig 
politisk eller ekonomisk referensram.102 Liknande kritik framförs på ledarplats i Svenska 
Dagbladet 16/2-96 och 24/2 -96. I ledarartiklarna belyser författarna den kritik som 
friskolekommitténs förslag har ålagts i remissinstansernas yttranden i frågan. Samtliga 
remissinstanser är negativt inställda till kommitténs slutsatser. Kritiken gäller främst frågan 
kring de tidigare nämnda ersättningsnivåerna till friskolor.103 I Skolverkets remissyttrande 
framkommer att friskolorna anses missgynnas då det är kommunerna som fastställer vilket 
bidrag friskolorna ska berättigas. Enligt författarna består friskolekommittén av ”[…] 
friskolefientliga kommunpolitiker […] ”104. Ett sätt att tolka debatten i ovan artiklar är att det 
går att urskilja hur socialdemokraterna med visst stöd från miljöpartiet driver friskolefrågan 
utifrån en tydlig politisk agenda. Genom att kommunerna åläggs huvudmannaskapet över 
etableringsrättigheter försvåras friskolornas möjligheter att driva verksamhet eftersom 
kommunerna kan förneka friskolor att etablera sig i kommunen om detta påverkar den 
kommunala verksamheten på ett ekonomisk ofördelaktigt sätt. Vidare innebär 
friskolekommitténs förslag att makten över ersättningsnivåernas kvoter tillhör den 
kommunala sfären. Om friskolekommitténs förslag till lagändringar, leder till en lagstiftning, 
blir konsekvensen av detta att kontrollen över utbildningsväsendet behålls inom det statliga 
huvudmannaskapet. Denna tolkningsmöjlighet kan än mer bekräftas då den 
socialdemokratiska regeringen, trots kritiken från remissinstanserna väljer att anta 
friskolekommitténs förslag till lagändringar i sin lagrådsremiss. I de undersökta 
tidningsartiklarna är ledarsidorna oroade över vilka följderna blir av beslutstagandet.  
 
I Göteborgs-Posten 19/4 -96 menar ledarsidan att regeringens beslut att anta 
friskolekommitténs förslag i sin lagrådsremiss kan innebära att friskolorna blir rättslösa i 
förhållande till kommunerna. Detta eftersom förslaget tillåter kommunpolitiker, utifrån 
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godtyckliga resonemang, att förneka friskolor tillstånd. Det intressanta i sammanhanget är att 
ledarartikeln även ställer sig mycket kritisk till skolverket då myndigheten anses inhysa 
motståndare till friskolor. Detta trots att skolverket i sitt remissyttrande ställde sig mycket 
kritisk till friskolekommitténs lagförslag. Anledningen till skepticismen från ledarhåll grundar 
sig i att överklagande av tillståndsgivning beslutas av skolverket och att myndigheten i 
överensstämmelse med ovan utfästelse, inte är en vän av friskolor.105 Liknande tongångar 
märks även i Dagens Nyheter 24/4-96 på ledarplats. Här diskuteras vilka konsekvenserna blir 
ifall förslaget kring tillståndsgivningen röstas igenom i riksdagen. Ledarartikeln anser att 
förslaget innebär att kommunerna utifrån sin egen intressesfär kan förneka friskolor att starta 
en verksamhet. Vidare tycker skribenten att kommitténs idé om att skolpengen ska försvinna 
ytterligare försvårar för friskolorna att starta verksamhet, då detta medför att de inte har någon 
lagstadgad miniminivå för hur bidragen ska se ut eftersom det kommer vara kommunerna 
som avgör ersättningsnivåerna.106  
 
Ett påtagligt exempel på hur debatten om friskolor under 1996 handlar om makten över 
utbildningsverksamheten hittas i två debattinlägg i Svenska Dagbladet respektive Dagens 
Nyheter. I de två artiklarna framträder på ett mycket tydligt sätt hur olika de politiska blocken 
ser på utbildningens utformning. I Svenska Dagbladet 24/4 – 96 citerar ledarsidan 
socialdemokraten Bengt Silfverstrand, som beskrivs som partiets ”ideolog” i friskolefrågan. 
Enligt ledarsidan är Silfverstrand mycket nöjd med den lagrådsremiss som regeringen antog 
och att politikern endast vill ha friskolor som kan erbjuda en alternativ pedagogik. 
Konsekvensen av detta, menar författarna, blir att hälften av landets friskolor måste läggas 
ned, eftersom de inte tillhör den skara av skolor som har en alternativ pedagogik. I 
förlängningen, menar ledarsidan, att detta synsätt medför att det inte är föräldrarna som ska få 
bestämma över sitt barns utbildning utan politikers egenintresse.107 I Dagens Nyheter 13/5-
1996. I ett gemensamt debattinlägg skriver Beatrice Ask, Jan Björklund och Inger Davidsson 
att politikerna ämnar riva upp friskolebeslutet vid ett framtida regeringsbyte. Enligt 
artikelförfattarna har socialdemokraternas förda politik uppvisat konformitet och likriktning i 
friskolefrågan. Författarna är oroliga för att konsekvenserna av friskoleförslaget, om detta 
röstas igenom i riksdagen, kan få följden att friheten som friskolorna gavs under den förra 
borgerliga mandatperioden helt försvinner. Utfallet av detta blir enligt politikerna att ” […] 
den politiska centralstyrningen över skolan återfås.” 108 I denna artikel och flertalet av de 
undersökta artiklarna får läsaren en bild av att den socialdemokratiska skolpolitiken är ett hot 
mot friskolorna och att friskolekommitténs arbete och förordande upplevs som en förlängning 
av en socialdemokratisk politisk diskurs. Huruvida detta är sanning eller ej är svårt att svara 
på, men att det finns klara beröringspunkter mellan kommittén och socialdemokratiska partiet 
råder det ingen tvekan om då ordföranden i kommittén var socialdemokrat som artiklarna har 
visat. Dock finns det aktörer inom kommittén och vänsterblocket som är kritiska till och går 
emot partilinjen.  
 
6.1.3 Kritik inom vänsterblocket 
I Dagens Nyheter 7/6-96 skriver riksdagsledamoten Widar Andersson, varför han kommer att 
rösta mot sitt eget parti i friskolefrågan. Andersson anser att regeringen inte till fullo har 
förstått vad som skiljer friskolornas frihet i förhållande till kommunernas självstyre. 
Maktrelationen mellan den förstnämnda och den senare blir orättvist då det inte finns något 
klar beskrivning kring hur detta mellanhavande ska se ut. Konsekvensen av rättsosäkerheten 
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blir, enligt Andersson, att friskolornas frihet och utvecklingmöjligheter beskärs.109 Det som är 
intressant med Andersson kritik är inte så mycket innehållet i hans polemik utan bristen på 
liknande agitatorer inom socialdemokratin. Frånvaron av kritiker inom partiet i friskolefrågan 
kan påvisa hur litet utrymme det finns för kritik inom partiet och att detta i sin tur påvisar hur 
pass viktig denna politiska fråga är för partiet. Ett annat belysande exempel på detta är 
miljöpartisten Gunnar Goudes roll i friskolekommittén. I Dagens Nyheter den 24/10-96 
interpreteras beslutet av att propositionen röstades igenom i riksdagen. Gunnar Goude, 
miljöpartiets representant i friskolekommittén, som i en tidigare artikel uttalade sitt stöd för en 
stärkt friskola i förhållande till kommunerna, menade inför propositionens omröstning att den 
skulle förtydliga bidragsnivåerna till friskolorna. Detta eftersom friskolornas bidragsnivåer 
skulle tillämpas på samma sätt som till kommunens egna skolor. Ledarsidan anser dock att 
Goude har fel i denna tolkning eftersom det inte finns några allmängiltiga regler för hur 
kommunerna ska fördela resurser mellan olika skolor. Istället kommer nu bidragsnivåerna att 
beslutas utifrån kommunernas vilja att betala ut pengar till friskolorna. Vidare innebär den 
genomröstade propositionen att skolverket kan förneka friskolor att etablera sig i kommuner 
om detta. ”innebär påtagliga negativa följder för skolväsendet i den kommun där skolan är 

belägen”
110

 Det intressanta här är ifall Goude verkligen ansåg att de gjorda förändringarna 
skulle gynna och stärka friskolorna eller ifall han fick vika ned sig för de socialdemokratiska 
strävanden efter en stärkt roll för kommunerna i förhållande till friskolorna. En 
tolkningsmöjlighet hade kunnat vara att socialdemokraterna helt enkelt körde över Goude i 
frågan och genomförde sin egen politik genom friskolekommitténs förslag. 
 

6.1.4 Blockpolitikens cementering 
Trots att det inom socialdemokraterna och miljöpartiet alltså finns enskilda riksdagsledamöter 
som motsätter sig friskolekommitténs förslag, utmynnar förslaget i en ny lagstiftning genom 
omröstning i riksdagen. Regeringspartiet kan med hjälp av stödpartierna miljöpartiet och 
vänsterpartiet rösta igenom propositionen. Konsekvenserna av lagförslaget blir att friskolorna 
fråntas skolpengen d.v.s., att friskolorna är garanterade av kommunen en bidragsnivå på minst 
75 % för varje elev som börjar i skolan. Denna lagstiftade bidragsfunktion tas bort, istället 
kommer bidragsnivåerna att fastställas av kommunerna. Vidare är det skolverket med hjälp av 
kommunerna som avgör ifall en friskola kan etableras utefter de ovannämnda kraven på att 
det inte ska påverka den kommunala verksamheten på ett ekonomiskt ofördelaktigt sätt. Vad 
har så analysen visat, vad går det att påvisa utifrån ovan debatt? I de ledar- och debattartiklar 
som analyserats framgår det att det finns en övergripande motsättning i frågan kring friskolor 
där det socialdemokratiska partiet, miljöpartiet och vänsterparitet driver en linje där 
friskolornas frihet begränsas i förhållande till kommunerna, skolverket och i förlängningen 
staten och den politiska makten. I debattsidorna ses dessa skillnader i de argument som 
framförs där de borgerliga debattörerna uppfattar friskolekommitténs arbete och slutsatser 
som en följd av regeringspartiets vilja att behålla skolan inom den statliga sfären. Trots att det 
i debattsidorna kan tolkas som att miljöpartiet har en mer liberal syn på friskolorna väljer 
partiet ändå att stödja vänsterblocket när frågan lagstiftas i riksdagen. Anledningen till detta 
kan ses i ljuset av att partiet hade ett nära samarbete med socialdemokraterna i andra politiska 
frågor. Det blir alltså svårt för miljöpartiet att rösta emot sin samarbetspartner. När 
vänsterpolitiker framträder i de undersökta debattartiklarna kring friskolor belyses istället den 
enhetliga skolans fördelar. Här uppfattas den kommunala skolan som en garant för att värna 
demokratiska värderingar och för att överbrygga sociala ojämlikheter. Friskolorna ses som en 
splittrande kraft i samhället eller som en skola där endast alternativ pedagogik ska bedrivas. 
När enskilda socialdemokratiska debattörer går emot sitt eget parti ligger kritiken i 
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otydligheterna som förslaget innebär, där friskolornas roll i förhållande till kommunerna är 
oklara. På ledarsidorna är en majoritet av skribenterna negativt inställda till 
friskolekommitténs förslag och överhuvudtaget till regeringens friskolepolitik. Anledningen 
till detta kan tolkas som ett utfall av att ledarsidorna har en liberal och moderat framtoning. 
Det finns alltså en politisk dimension här som påverkar argumenten och åsikterna kring 
friskolor, vidare ligger det i ledarsidornas natur att hålla ett större fokus på regeringsmaktens 
förehavanden. Utkomsten av debatten blir, oavsett individuella inlägg som går emot det egna 
partiet, att debatten under 1996 kring friskolor är en blockpolitisk uppgörelse där vänster-
höger- skalans betydelse inte kan negligeras i förklaringen av den politiska debatten. Vidare 
kan debatten tolkas som ett utfall av en benhård ideologisk kamp där argumenten mot och för 
friskolor möts av massiv kritik av sina meningsmotståndare. Detta i sin tur innebär att 
möjligheterna för en öppen och mer nykter debatt kring friskolornas funktion i samhället 
skuggas av att den politiska makten över skolan är för viktig och att densamma inte får 
förloras.   
 
6.2 En friare debatt 
Den politiska debatten kring friskolor under 2006 har många beröringspunkter med debatten 
som fördes 10 år tidigare. Här finns en övergripande konflikt som härstammar kring frågan 
om vem som skall ha makten över skolan. Det som skiljer denna debatt från den tidigare är 
dels att den politiska uppdelningen i frågan till viss del inte kan förklaras utifrån ett 
blockperspektiv och dels att argumenten mot och för friskolor har en annan karaktär i 
jämförelse med under 1996. Debatten kan även ses som mindre partipolitisk och 
kännetecknas av att politikerna har en friare roll i förhållande till sitt eget parti. Politikerna är 
under 2006 mer fria att propagera för sin egen sak än i tidigare debatt. I nedan artiklar ska 
dessa skillnader och likheter i debatten belysas. På liknande sätt som i ovan debatt så har den 
politiska debatten under 2006 två huvudstrider där de politiska ställningstagandena märks 
särskilt tydligt. Utgångspunkten för den första debatten har klara beröringspunkter med 
debatten under 1996 där kommunernas roll i förhållande till friskolor diskuterades. 
 
6.2.1 Kvarlevor och förändringar 
I början av 2006 handlar debatten kring friskolorna mycket om vilken roll friskolornas ska ha 
i förhållande till kommunerna. Som läsaren har sett kom debatten under 1996 att handla om 
just makten över skolan, där kommunerna och friskolorna stod i varsin ringhörna. Denna 
debatt har tio år senare en fortsatt politisk tyngd. En förklaringsmöjlighet till varför debatten 
inte förändrats så mycket under decenniet kan ses i ljuset av att socialdemokraterna behållit 
makten sedan 1996. Således har den politiska makten över skolan behållits inom den 
socialdemokratiska politiska sfären. Men som nedan artiklar visar ska denna maktställning 
komma att brytas genom att miljöpartiet byter sida i skolpolitiken och gör gemensam sak med 
de fyra borgerliga partierna i frågan. Således visar debatten under 2006 många likheter med 
1996 men skiljer sig också mycket just p.g.a. miljöpartiets sidbyte. Ett av flera exempel på 
hur denna politiska debatt uppvisar tydliga likheter med debatten tio år tidigare hittas i 
undersökningens två första artiklar från 2006.  
 
I Svenska Dagbladet 26/1 -06 på ledarplats kritiseras skolministern Ibrahim Baylan för 
uttalanden han gjorde i radioprogrammet Ekot i Sveriges Radio. Enligt artikeln menade 
Baylan att de kommunala skolorna dräneras på duktiga elever eftersom dessa i större 
utsträckning väljer att studera vid friskolor. Detta menade skolministern spär på en utveckling 
där segregationen ökar. Ledaren menar dock att anledningen till denna utveckling inte skall 
härledas till friskolorna utan till socialdemokraternas misslyckade skolpolitik och deras syn på 
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skolan som en universell, likvärdig skola.111 ett betecknande exempel på hur den initiala 
debatten under 2006 i mycket handlar om kommunerna och friskolornas förhållande till 
varandra hittas först i Dagens Nyheter 26/1-06. Här debatterar centerpartiets Maud Olofsson, 
Sofia Larsen och Björn Mårtensson för att de kommunala skolorna ska ombildas till friskolor 
i en ny skollag. Anledningen till att politikerna vill se denna utveckling är på grundval av att 
friskolorna uppvisar bättre betyg bland sina elever. Vidare vill de se att makten över skolan 
förflyttas från staten till personalen på skolan för att på detta vis frånkomma, det författarna 
beskriver som, det socialdemokratiska skolsystemets likformighet och kunskapssegregerande 
utformning.112 Denna debatt kan alltså beskrivas som en kvarleva från 1996 där debatten kom 
att handla om friskolorna och kommunerna. Debatten 1996 hade också en klar politisk 
uppdelning med de fyra borgerliga partierna på ena sidan och vänsterpartiet, 
socialdemokratern och miljöpartiet. Nästa artikel är symboliserande för hur 
socialdemokraterna dels tappar taktpinnen i frågan och dels även påvisande för hur den 
politiska styrningen i frågan kommer förändras under de följande åren.  
 
I Dagens Nyheter 9/2-06 med rubriken ” Riksdagsmajoritet kör över regeringen i 

skolfrågan”
113 redogör de borgerliga partierna och miljöpartiet för sina avsikter att genomföra 

en rad förändringar i skollagen som bl.a. kommer att innebära att fria förskolor ges 
etableringsfrihet. Vidare vill politikerna se att friskolornas rättssäkerhet i förhållande till 
kommunerna stärks genom att tillståndsgivningarna och ersättningsnivåernas juridiska 
utformning likriktas. Miljöpartiets sidbyte i frågan får således konsekvensen att de borgerliga 
partierna med hjälp av miljöpartiet kan genomföra en rad förändringar som syftar till att, 
enligt artikelförfattarna, stärka friskolans rättssäkerhet. En förklaringsmöjlighet till att 
miljöpartiet väljer att rösta med de borgerliga partierna ges i Dagens Nyheter 10/2 – 06. Enligt 
ledarsidan kan miljöpartiets agerande ses som en följd av att valåret kräver en profilering för 
att kunna attrahera väljare. Miljöpartiets ändrade inriktning i friskolefrågan medför alltså att 
det rödgröna samarbetet splittras och får som konsekvens att socialdemokraterna till viss del 
tappar makten över den framtida friskolepolitikens utformning.114  
 
6.2.2 Religion – barnet eller familjens val? 
Under 2006 förs även en annan debatt kring friskolor med tydliga beröringspunkter till ovan 
debatt men med andra förtecken. Denna debatt kan beskrivas som en maktkamp mellan 
föräldrarna och samhället. I konfliktens skiljelinje ligger huruvida europakonventionens 
förelägganden, där föräldrars rättighet att välja sitt barns utbildning fastslås, ska väga tyngre 
än barnkonventionen förelägganden, där barnets rätt och samhället roll som garant för att 
säkerställa barnets rättigheter står i fokus. Till skillnad mot 1996 får religionen här en 
framträdande roll i de olika debattörernas argumentation. En annan skillnad i denna debatt 
mot tidigare debatter är att de olika politiska aktörerna agerar relativt fritt och skriver även 
artiklar som går över partigränserna.  Debatten skall även påvisa hur det socialdemokratiska 
partiet helt tappar den politiska makten i skolfrågan. Debatten inleds i Göteborgs-Posten 4/3 -
06 då Nalin Pekgul, ordförande för socialdemokratiska kvinnoförbundet, kritiserar religiösa 
friskolor utifrån argumentet att dessa försvårar integration bland invandare eftersom familjer 
med invandrarbakgrund många gånger väljer en religiös friskola framför den kommunala 
skolan. Detta förhållande innebär, enligt Pekgul, att barnets valfrihet kringskärs, eftersom det 
är föräldrarnas religiösa uppfattningar som får vara avgörande i valet av barnets skolgång. 
Eftersom barnet inte kan välja sin utbildning blir detta förhållningssätt olyckligt, menar 
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Pekgul, då de religiösa friskolorna inte kan erbjuda barnet samma kulturella och religiös 
mångfald som i de kommunala skolorna. Pekgul anser att detta får som konsekvens att barnets 
möjlighet till framtida samhällelig integration försämras.115 I Dagens Nyheter 16/4-06 är 
Mette Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund inne på samma spår. Fjelkner menar att 
religiösa friskolor måste förbjudas i och med att Sverige har ratificerat barnkonventionen. 
Konventionen innebär att barnets rättigheter ska sättas i främsta rummet. Detta betyder i 
praktiken att det är samhällets ansvar att trygga att barnet inte utsätts för politik eller religiös 
indoktrinering. Fjelkner menar att det är olyckligt att den borgerliga regeringens införande av 
friskolereformen på 90-talet endast tog hänsyn till europakonventionens utfästelser där 
föräldrarnas rättigheter är framträdande. Detta förenklar föräldrar att välja en religiös 
skolgång för sitt barn från årskurs ett. De religiösa friskolorna, menar Fjelkner, i sin tur spär 
på segregationen och frångår den icke-konfessionella grund som det svenska skolväsendet 
vilar på.116 I Fjelkners och Pekguls debattartiklar framhålls alltså att det är samhällets ansvar 
att barnets utbildning inte bygger på religiösa eller politiska uppfattningar. En tolkning av 
artikelförfattarnas resonemang kan således vara att en politiskt och religiös oberoende skola 
endast går att garantera i den statliga skolans sfär och att den statliga skolan genom sin 
universella och jämlikhetssträvande tanke motverkar kulturell segregation. Denna tanke delar 
dock inte ledarsidorna på Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten som går till angrepp på 
Fjelkners framförda åsikter i ovan debattartikel. I Svenska Dagbladet 18/4-06 beskrivs 
debattartikeln som ” […] nyanslös religionskritik som ger ett både subjektivt och okunnigt 

intryck.”
117 I Göteborgs-Posten 21/4 -06 beskrivs Fjelkners plädering på följande sätt ”Sällan 

har någon hänvisat till internationella konventioner på ett mer oförstående sätt […] ”118
. Här 

uppfattas Fjelkners hänvisningar till barnkonventionen som hämtad ur luften och ett sätt att 
sprida fördomar om religiösa skolorganisatörer. Göteborgs-Postens ledarsida menar att 
Fjelkners resonemang väl överensstämmer med socialdemokraternas syn på friskolor. Denna 
kritik hade varit lätt att acceptera som godtagbar om kritikerna av de religiösa friskolorna 
endast hade funnit bland socialdemokrater. Men som nämnts tidigare agerar de politiska 
debattörerna mer fritt under 2006 och de traditionella blockgränserna suddas till viss del ut i 
just denna specifika fråga. I Dagens Nyheter 4/5-06 skriver folkpartiets Nyamko Sabuni, 
Anders Carlberg, ordförande för judiska församlingen i Göteborg och tidigare nämnda Nalin 
Pekgul ett gemensamt debattinlägg där de går i polemik mot antagandet av den nya 
lagstiftning som de borgerliga partierna och miljöpartiet har aviserat om att rösta igenom i 
riksdagen. Lagförslaget innebär bl.a. att fristående förskolor ska ges etableringsfrihet. Enligt 
artikelförfattarna innebär förslaget att konfessionella förskolor kan startas och få bidrag för 
sin verksamhet av kommunen. Detta erfar politikerna kommer att medföra att segregationen 
ökar i samhället då föräldrar med en viss religiös inriktning tenderar att sätta sina barn i 
religiösa frisklor p.g.a. av rädsla och okunskap inför det svenska samhället. Som grund för 
sina argument framhåller författarna de rättigheter barnet är berättigad till genom den tidigare 
nämnda barnkonventionens stadgar.119 Trots att det finns en politisk skepticism, oavsett 
politisk hemvist, mot införandet av etableringsfrihet för fria förskolor antas förslaget i 
riksdagen den 11 maj. I Svenska Dagbladet 11/5 -06 beskrivs riksdagens genomröstning av 
ovannämnda förslag. Ledarsidan skriver att förslaget innebär att fria förskolor nu ges 
etableringsfrihet, att fristående gymnasier kan bedrivas inom det individuella programmet och 
att omröstningen nu ställer krav på den socialdemokratiska regeringen att ta fram lagförslag 
där friskolorna ges möjlighet att överklaga ett negativt bidrags- och tillståndsbeslut till 
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domstolar och inte som tidigare till kommunerna. Förslagets antagande i riksdagen ska, enligt 
ledarsidan, ses som en följd av en socialdemokratisk skolpolitik i ” […] fullständig 

upplösning.”
120  Med förslaget förlorar alltså socialdemokraterna den politiska majoriteten i 

riksdagen för sin skolpolitik. I nedan avsnitt beskrivs hur detta möjliggjordes. 
 
6.2.3 Socialdemokraternas nederlag 
Den främsta förklaringen till att socialdemokraterna förlorade makten över skolfrågan 
handlade ytterst om att miljöpartiet valde att samarbeta med de borgerliga partierna i frågan. 
Hade inte miljöpartiet byt sida hade socialdemokratern haft majoritet för sin skolpolitik i 
riksdagen. Miljöpartiets sidbyte möjliggjorde att de borgerliga partierna kunde rösta igenom 
förslaget trots inre kritik inom borgerligheten. Med förslagets införande hade de borgerliga 
partierna med stöd av miljöpartiet majoritet för sin förda friskolepolitik. De borgerliga 
partierna och miljöpartiet hade som tidigare artiklar visat en politisk agenda som syftade till 
att stärka friskolornas rättsäkerhet i förhållande till kommunerna. Denna politiska strid var 
aktuell även 1996, men då kunde socialdemokraterna upprätthålla sin skolpolitik i frågan med 
stödet från miljöpartiet. Med förslagets genomröstning hade nu detta maktförhållande 
förändrats till de borgerliga partiernas favör. Omröstningen satte även press på regeringen att 
ta fram lagförslag där de juridiska frågetecknen kring friskolornas bidragsrättigheter och 
tillståndsgivning fråntas kommunerna till förmån för domstolarna. Förslaget kan ses som ett 
symboliskt nederlag för den socialdemokratiska politiken kring friskolor, eftersom de i faktisk 
mening sedan den undersökta debatten 1996, men även tidigare har kunnat föra sin politiska 
agenda i frågan på ett relativt obehindrat sätt. Det är möjligtvis en illustrerande beskrivning 
som ledarsidan i Svenska Dagbladet 11/5 -06 gör när man beskriver omröstningen som ett 
tecken på socialdemokratisk ”[…] upplösning.” i skolfrågan och att konsekvensen av 
omröstningen blir att skolpolitiken nu tillhör den borgerliga oppositionen med stöd av 
miljöpartiet. Om detta antagande stämmer så kan i så fall den socialdemokratiska kritiken 
kring religiösa friskolor till viss del ses som ett uttryck för en politisk vilja att återta initiativet 
i skolpolitiken. Ett exempel på detta hittas i Svenska Dagbladet den 14/5-06. Här diskuteras 
partiledardebatten mellan socialdemokraternas Göran Persson och moderaternas Fredrik 
Reinfeldt.  Enligt ledarskribenten kom tonläget att höjas mellan de två opponenterna när 
friskolorna dryftades. Persson menade att beslutet som togs i riksdagen den 11 maj innebar att 
oppositionen öppnade dörren för religiös indoktrinering. Enligt ledarsidan ska Perssons 
agerande ses i ljuset av det nederlag hans parti led i och med omröstningen kring friskolor i 
riksdagen. Ledaren menar att Perssons kritik grundas på en farhåga om att beslutet kommer 
att medföra att de kommunala skolorna nu kommer att utsättas för konkurrens från 
friskolorna. Vidare anser ledaren att Persson vill göra de religiösa friskolorna till syndabockar 
och använda dessa som ett politiskt slagträ inför valupptakten.121 Huruvida detta antagande 
har någon verklighetsanknytning går inte att svara på. Men att de religiösa friskolorna 
beskrivs som en segregerande och en indoktrinerande kraft från socialdemokratiskt håll går 
inte att förneka. Kanske ska socialdemokraternas farhågor kring religiösa friskolor ses i ljuset 
av att partiet förlorade inflytandet över skolpolitiken under året och att partiet inför valet 2006 
försökte återta initiativet i skolfrågorna genom att angripa religiösa friskolor. Dock var inte 
socialdemokraterna ensamma om att kritisera de religiösa friskolorna, överhuvud kan man 
säga att debatten inför valet 2006 innebar att frågan kom att splittra bägge politiska block.  
 
6.2.4  Religiösa friskolor splittrar blocken 
Som jag skrivit tidigare kan debatten under 2006 beskrivas som en öppnare debatt där de 
politiska aktörerna kan handla mer fritt i jämförelse med debatten under 1996. Särskilt i 
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frågan om de religiösa friskolorna kan dessa skillnader belysas i de artiklar som undersökts. 
Inför valrörelsen 2006 beskriver Dagens Nyheter 11/6 -06 hur de religiösa friskolorna har 
kommit att splittra de politiska blocken. Här framkommer att miljöpartiet i motsats till sina 
samarbetspartners socialdemokraterna och vänsterpartiet, ställer sig positiva till 
konfessionella friskolor. Inom de borgerliga partierna skiljer sig folkpartiet från de övriga 
genom att de är negativt inställda till friskolor med religiös inriktning. I kritiken av dessa 
skolor, från höger och vänsterhåll märks dock vissa skillnader i argumenten som används av 
partierna. Folkpartiet menar att en konfessionell utbildning skapar grogrunder för extremism, 
här betonas särskilt hotet med muslimska friskolor. Från socialdemokraternas sida är istället 
argumenten mot konfessionella friskolor att dessa ökar segregationen i samhället, att 
friskolorna driva av vinstintresse och att dessa inte tar hänsyn till barnets rättigheter i fråga 
om religiös och politisk neutralitet. När miljöpartiet och moderaterna argumenterar för 
religiösa friskolor använder man argumentet att det inte finns någon koppling mellan friskolor 
och religiös fanatism och att det snarare är bättre om de religiösa friskolorna införlivas i 
kommunal verksamhet eftersom detta förbättrar möjligheterna av tillsyn. Centerpartiet och 
kristdemokraterna instämmer överlag med dessa resonemang.122 Denna artikel kan på ett 
mycket talande vis beskriva hur de religiösa friskolorna kom att användas från 
socialdemokratiskt håll som ett politiskt verktyg för att skapa ett motstånd mot friskolor. 
Genom att åberopa barnkonventionen, den ökande segregation som följd av 
friskoleetableringar och den religiösa indoktrineringen på dessa skolor syftade partiet att 
återta kontrollen av skolpolitiken inför valet 2006. Liknande röster hördes inom folkpartiet 
men här låg fokus på de muslimska friskolorna som beskrevs som ett hot. Ett bra exempel på 
detta hittas i studiens sista artikel i Göteborgs-Posten 31/10-06. Denna artikel är alltså skriven 
efter valet då den borgerliga alliansen vann riksdagsvalet. Här kritiseras den nya 
skolministern, folkpartisten Jan Björklund för sin bristande förståelse för religiösa friskolor. 
Enligt ledarsidan vill ministern skärpa kontrollen och lagstiftningen av konfessionella 
friskolor. Detta anser ledaren är beklagligt eftersom det är undervisningens kvalitet som bör 
ligga i fokus och inte skolornas religiösa bakgrund.123 Förutom att artikeln påvisar att 
folkpartiet även efter valet kom att driva en politik mot religiösa friskolor, kan artikeln även 
åskådliggöra en intressant politisk paradox. Som artiklarna från 2006 har visat var det 
egentligen bara folkpartiet som ställde sig negativa till konfessionella skolor inom den 
borgerliga alliansen. Trots detta så får den främsta kritikerna av religiösa friskolor inom 
folkpartiet, Jan Björklund, posten som skolminister. Hur detta kan tolkas är svårt att avgöra, 
men att döma av de artiklar som undersökts så har Björklund profilerat sig och debatterat 
mycket i skolfrågan, detta i sin tur kan ha möjliggjort att han valdes till den borgerliga 
regeringens skolminister. En annan intressant aspekt som artiklarna kan påvisa är hur de 
muslimska friskolorna används för att vinna politiska poäng inför valet. Av folkpartiet 
anklagas de muslimska friskolorna för att skapa en grogrund för extremism. Liknande kritik 
förs även fram av socialdemokraterna men då på en mer generell basis där religiösa friskolor 
kritiseras. I jämförelse med 1996, där de religiösa friskolorna inte alls dryftas, är de 
konfessionella friskolorna, och särskilt de muslimska skolorna under 2006 hårt angripna från 
politikerhåll. Detta kan möjligtvis förklaras utifrån en global kontext, där det muslimska 
samhället, efter terroristattackerna 11/9 kom att misstänkliggöras av politiker och massmedier 
för att härbärgera religiös fundamentalism. När Jan Björklund men även Göran Perssons gör 
uttalanden i frågan kan detta ses som populistiska utspel för att vinna röster, då de spelar på 
rädslor som kan finnas i folklagren. Vidare påvisar debatten att politikerna kan agera mer fritt 
i förhållande till sitt eget parti och andra partier. Som artiklarna visar kom folkpartiet att starkt 
kritisera religiösa friskolor, trots att övriga allianspartier var positivt inställda till sådana 
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skolor. Detta påvisar att debatten 2006, som tidigare nämnts, var mer öppen i jämförelse med 
den debatten som fördes 10 år tidigare.  
 
6.3 Politikernas avsikter och handlingsutrymme 
Denna studie har undersökt artiklar på ledar och debattplats i tre olika dagstidningar. I 
texterna skriver enskilda politiker, grupper av politiker, journalister och politiska 
opinionsbildare från organisationer och fack inlägg där varje utsaga har en avsikt. För att 
kunna tolka och analysera vilka avsikter de poliska debattörerna syftar till med sina 
debattinlägg och kunna förstå de bakomliggande orsakerna till en viss åsikt har denna studie 
utgått ifrån en teorigrund där aktörer och agenter agerar enskilt respektive utifrån en social 
diskurs.124 Här nedan presenteras hur debatterna under undersökningsperioden kan tolkas 
utifrån uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Som nämndes i teoridelen agerar aktören utifrån 
en individuell målsättning medan agenten i sin målsättning påverkas av en social kontext som 
vill driva agenten i en viss riktning.125 Vilka tolkningsmöjligheter ger de politiska debatterna 
under 1996 och 2006 utifrån teoribildningens utsagor? Debatten under 1996 kan i jämförelse 
med den under 2006 i större utsträckning beskrivas som en debatt där politikernas avsikter 
påverkas av en social kontext som kan härledas till partipolitisk ideologi. I debattartiklarna 
märks detta särskilt tydligt då inläggen som görs av partipolitiker kan tolkas som en produkt 
av åsikter som finns inom debattförfattarens parti. Två tydliga exempel på detta hittas initialt i 
undersökningens första artikel i Göteborgs-Posten 31/12-95126, här skriver den 
socialdemokratiska statministern Ingvar Carlsson ett debattinlägg där den socialdemokratiska 
synen på skolan klarläggs. I Carlssons argumentation ryms partiets ideologiska och kollektiva 
uppfattning kring vilken form och vilket mål skolan ska kännetecknas av. På motsvarande sätt 
skriver Beatrice Ask, Jan Björklund och Inger Davidsson i Dagens Nyheter 13/5-96127 hur 
dessa ser på friskolorna. I denna artikel framkommer på samma sätt som i Carlssons text att 
författarna skriver inlägget på grundval av en social kontext inom respektive parti, där den 
gemensamma ideologiska dimensionen väger tyngre än enskilda aktörers uppfattningar i 
frågan. Politikerna agerar alltså i detta fall som agenter d.v.s. deras egna texter är påverkade 
av ett bakomliggande socialt sammanhang.128 Det finns naturligtvis även politiker som agerar 
efter en egen målsättning och kan förstås som aktörer med en egen agenda.129 Ett exempel på 
detta hittas i Dagens Nyheter 7/9-06130 där den socialdemokratiska riksdagsledamoten Widar 
Andersson redogör varför han avser att rösta emot sitt eget parti i frågan kring friskolor. Men 
oavsett detta inlägg så är debatten kring friskolor under 1996 till stor del en produkt av en 
övergripande politisk strid där agenterna argumenterar utifrån en ideologisk uppfattning given 
av det egna partiet. Debatten under 1996 är alltså på ett mer framträdande sätt en debatt 
mellan socialt påverkade agenter. Givetvis finns det även under 2006 en ideologisk kontext 
som påverkar agenterna i sina debattartiklar. Det som skiljer debatten här från den tidigare är 
att den karaktäriserande blockpolitiska uppfattningen i frågan under 1996 inte har samma 
dignitet under 2006. Detta märks särskilt tydligt i Dagens Nyheter 9/2-06131 när miljöpartiet 
redogör för sin ståndpunkt att rösta med den borgerliga oppositionen i frågan kring 
etableringsfrihet för fria förskolor och därigenom även sätta press på regeringen att stärka 
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friskolornas juridiska ställning i förhållande till kommunerna. Ett annat exempel på hur 
debatten under 2006 kan tolkas som ett utfall av en mer individualiserad och aktörsbaserad 
politisk debatt kring friskolor hittas i Dagens Nyheter 4/5-06132. Här skriver folkpartiets 
Nyamko Sabuni och socialdemokraternas Nalin Pekgul ett gemensamt debattinlägg mot 
religiösa friskolor. Debattinlägget i sig är inte särskilt uppseendeväckande, båda partierna har 
som analysen visat varit starkt kritiska mot religiösa frisskolor men utifrån olika 
utgångspunkter. Det som är intressant att fråga sig i detta sammanhang, i ljuset av den valda 
teoribildningen, är ifall ett liknande inlägg hade kunnat skrivas 10 år tidigare. Min tolkning är 
att ett gemensamt debattinlägg över blockgränserna under 1996 i frågan kring friskolorna 
hade varit mycket svårare att legitimera inför sina partikamrater i jämförelse med under 2006 
eftersom den ideologiska diskursen under 1996 var mer påtaglig. Att miljöpartiet byter sida i 
friskolefrågan under 2006 kan således ses som ett symptomatiskt förhållande inom politiken 
där grupper och individer på ett mer fritt sätt kan agera utifrån en egen målsättning med 
politiken. Detta kan tolkas som en framträdande skiljelinje mellan debatterna 1996 och 2006. 
I ljuset av detta kan även politikernas handlingsutrymme förstås. Enligt teorin bestäms 
aktörernas handlingsutrymme av vilka sociala, ekonomiska, kulturella eller politiska resurser 
en aktör besitter inom en social kontext.133 Tillgången till dessa resurser begränsar eller 
möjliggör aktörens handlingsutrymme inom en social kontext. För att åskådliggöra hur dessa 
resurser eller s.k. komponenter kan antingen möjliggöra eller omöjliggöra politiska aktörers 
handlingsutrymme kan två exempel från 1996 respektive 2006 belysas som exempel på när 
politiska aktörer endera hindras respektive genomför sin politiska agenda. I debatten under 
1996 hittas ett illustrativt exempel på hur en politisk aktör hindras eller åsidosätts i den 
politiska processen. Här kan friskolekommitténs arbete tolkas utifrån ovan teoribildning. I 
Svenska Dagbladet 4/2-96134 skriver ledarsidan hur miljöpartiet har gjort gemensam sak med 
socialdemokraterna och vänsterpartiet i friskolekommitténs förslag till lagändringar. Här 
framkommer att miljöpartiets representant i friskolekommittén, Gunnar Goude vill se att 
friskolornas makt gentemot kommunerna stärks. Socialdemokraterna å sin sida vill istället att 
kommunernas makt stärks. Ledarsidan är orolig för att miljöpartiet kommer att gå 
socialdemokraternas önskan till mötes. Denna farhåga förverkligas. I Dagens Nyheter 24/10 -
96135 skildrar ledarskribenten hur Gunnar Goude i sitt anförande, som föranledde 
genomröstningen av friskoleförlaget i riksdagens kammare, menade att förslaget skulle säkra 
friskolornas finansiering i förhållande till kommunerna d.v.s. att friskolorna sakläge skulle 
stärkas till kommunerna. Ledarförfattaren menar dock att förslaget inte alls kan leva upp till 
Goudes förväntningar eftersom förslaget inte fastställer några allmängiltiga regler för hur 
kommunerna ska fördela resurserna till skolorna. En tolkning utifrån dessa två artiklar utifrån 
teoribildningen kan vara att Goudes målsättningar för friskolekommitténs arbete helt enkelt 
blev åsidosatta av socialdemokraterna eftersom partiet hade en betydande makt över 
kommitténs arbete genom att partiet dels hade sanktionerat kommittén och dels att 
kommitténs ordförande Ulla Ölvebro var socialdemokrat. Vidare hade socialdemokraterna 
visat i tidigare artiklar, t.ex. i Ingvar Carlsson debattinlägg, att partiet motsatte sig ett ökat 
inflytande för friskolorna i förhållandet till kommunerna. Goude saknade alltså de nödvändiga 
politiska resurserna i denna sociala kontext för att driva igenom sina intressen.136  Ett exempel 
på hur en politisk aktör istället innesitter tillräckligt med politiska resurser för att genomdriva 
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och få gehör för sin politiska uppfattning kan exemplifieras med folkpartiets Jan Björklunds 
agerande under 2006 i debatten kring religiösa friskolor. Björklund kunde, trots sin kritik av 
religiösa friskolor under debatten 2006, bli den borgerliga alliansens skolminister. Som 
debattartikeln i Dagens Nyheter 11/6-06137 visar så var de flesta borgerliga partierna och även 
miljöpartiet positivt inställda till religiösa friskolor. Det var främst Björklund och även 
Nymako Sabuni från folkpartiet som kritiserade konfessionella friskolor inför valrörelsen 
2006. En tolkning av att Björklund kunde genomföra sin politik och även tillträda 
skolminister posten, kan utifrån handlingsutrymmets teorigrund tolkas som att Björklund hade 
de nödvändiga resurserna, främst politiskt och socialt138 för att kunna få gehör och 
genomslagskraft inom alliansen för sin syn på skolan och i förlängningen religiösa friskolor.  
 
7. Sammanfattande diskussion 
Denna uppsats har haft som syfte att undersöka hur den politiska debatten kring friskolor såg 
ut på ledar- och debattsidor under 1996 respektive 2006. Vidare ville den undersöka vilka 
politiska skiljelinjer och argument som används i debatterna. Studien hade även som syfte att 
undersöka hur politikernas avsikter och handlingsutrymme påverkar debatten. Här nedan 
presenteras studiens slutsatser.  
 
Debatten om friskolor under 1996 påvisar att det finns en konflikt mellan de två politiska 
blocken som har klara beröringspunkter med friskolereformens införande 1992. I konfliktens 
mittpunkt hittas frågan kring vem som ska ha makten över skolan. Från vänsterhåll förordas 
en statlig enhetsskola och från borgerligt håll en skola som möjliggör fristående skolor att 
verka parallellt med den kommunala skolan. Englund förklarar den politiska skiljelinjen 
utifrån två olika perspektiv på skolan. Politiker från vänsterhåll brukar generellt förorda en 
skola där ”public good”- perspektivet framhålls. Här ses skolan som en demokratiserande 
kraft och en allmän och kollektiv angelägenhet. Från högerhåll framhålls istället ”private 

good”- perspektivet. Här betonas familjens rätt att välja sitt barns skola, detta mål är 
överordnat en mer enhetlig utbildningsform. Detta synsätt hittas delvis även hos Gerle som 
menar att den svenska skoldebatten har hamnat i klämpunkten mellan de två politiska 
diskurserna, där det från högerhåll propageras för en liberal valfrihet och autonomi inom 
skolan. På vänsterhåll används istället utilitaristiska argument för en allmän sammanhållen 
skola.  De två perspektiven på skolans form går att förklara utifrån en historisk kontext där 
socialdemokraterna i efterkrigstid såg skolan som en möjlighet till att skapa demokratiska 
värderingar bland eleverna. Detta i sin tur fick som konsekvens att staten uppfattades som en 
garant för att dessa ideal skulle få genomslagskraft i samhället. Under slutet av 80-talet, i 
spåren av en global liberalisering, kom denna tanke att möta alltmer kritik från särskilt 
borgerligt håll. I debatten 1996 möts dessa två synsätt i ledar- och debattartiklar. I den initiala 
debatten diskuteras skolans form utifrån de två perspektivens för- och nackdelar. Här 
argumenterar socialdemokraterna för en bred och jämlik statlig skola medan de borgerliga 
agitatorerna framhåller valfrihet och mångfald som argument för friskolor. Under 1996 kan 
friskolekommitténs arbete ses som en socialdemokratisk strävan att genom lagändringar 
försvaga den makt som friskolorna gavs med genomförandet av friskolereformen. Under 
månaderna som föranleder riksdagsomröstningen kring förslagen förs en ivrig politisk debatt 
där särskilt de borgerliga politikerna och ledarsidorna i sina argument är stark kritisk till den 
socialdemokratiska regeringen. Från borgerligt håll upplevs förslagen som kommittén 
förordar som en tillbakagång till en mer centralstyrd skola. Trots att det finns enskilda 
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ledamöter inom socialdemokraterna och miljöpartiet som ställer sig kritiska till de 
lagändringar som genomförs kommer en majoritet av vänsterblockets ledamöter att anta 
lagändringarna till de borgerliga opponenternas stora missnöje. På det stora hela kan alltså 
den politiska debatten kring friskolor under 1996 ses som uttryck av en ideologisk kamp om 
skolan där skiljelinjerna mellan blocken och argumenten utgår ifrån ideologiska 
utgångspunkter. 
 
Den initiala debatten under 2006 har vissa beröringspunkter med den politiska diskursen 10 år 
tidigare. På samma sätt som tidigare vill socialdemokraterna inte se privata lösningar inom 
skolsektorn då detta befaras öka segregationen i samhället. Den politiska kartan kan dock inte 
förklaras utifrån klassisk blockpolitik eftersom miljöpartiet under året väljer att rösta med de 
borgerliga partierna för att förändra skollagen till friskolornas favör. Med miljöpartiets 
sidbyte tappar socialdemokraterna den politiska makten över friskolorna. I samband med detta 
blossar samtidigt en politisk strid upp angående de religiösa friskolorna. Enligt 
socialdemokraterna så innebär det lagförslag som miljöpartiet och de borgerliga partierna vill 
rösta igenom att de religiösa friskolorna får makten om barnens utbildning från årskurs ett. 
Detta kritiseras hårt eftersom partiet anser att detta försvårar för barn till invandrarfamiljer att 
integreras i det svenska samhället. Denna kritik väcks även från lärarnas riksförbund och 
folkpartiet. Frågan kring religiösa friskolor inte bara splittrar blocken utan får också en enorm 
genomslagskraft i den massmediala debatten. I samband med att de borgerliga partierna och 
miljöpartiet röstar igenom de påannonserade lagförändringarna kommer frågan om 
konfessionella friskolor än mer att användas som ett slagträ inför valrörelsen. Ledarsidorna 
beskriver gärna den socialdemokratiska valstrategin, som att partiet vill göra religiösa 
friskolor till syndabockar för att ge partiet fler röster. Dock visar studien att argumenten mot 
dessa skolor inte bara anförs av socialdemokrater utan även i stor utsträckning av folkpartiet. 
Det bör även poängteras att artiklarna visar att det bara är folkpartiet inom de borgerliga 
partierna som uppfattar de religiösa friskolorna som ett negativt problem. Det som skiljer 
socialdemokraternas argumentation mot att religiösa aktörer ska få bedriva skolverksamhet, i 
jämförelse med folkpartiet, är att partiet kritiserar dessa utifrån en ideologisk synvinkel. De 
religiösa friskolorna anses spä på segregationen bland elever med utländsk bakgrund. 
Folkpartiets kritik mot religiösa friskolor fokuseras direkt på muslimska skolor. Partiets 
argumentation mot dessa utgår, i motsats till socialdemokraterna, istället på att muslimska 
frisskolor underbygger religiös extremism. Folkpartiets argumentation kan således i större 
utsträckning än de socialdemokratiska argumenten beskyllas för populism. Oavsett detta så 
innebär det politiska året under 2006 att socialdemokraterna tappar den politiska makten över 
friskolefrågan och symboliskt nog förlorar partiet även riksdagsvalet till den borgerliga 
alliansen.  
 
Utifrån de teoretiska utgångspunkterna kan debatterna tolkas som att debatten under 1996 mer 
kännetecknas av en kollektiv, ideologisk diskurs medan den senare debatten uppvisar en mer 
individualiserad, blocköverskridande karaktär. I den förstnämnda debatten agerar politikerna 
efter en partipolitisk, ideologisk agenda med få exempel på individer som går emot 
partilinjen. Detta märks särskilt tydligt i debattartiklarna då det är här den mesta 
argumentationen mellan blocken kan hittas. Under 2006 hittas flera exempel där politiker 
oavsett politisk uppfattning skriver gemensamma debattinlägg. Detta kan ses som ett 
förändrat politiskt klimat i frågan som möjliggör att politiker agerar mer unisont i jämförelse 
med tidigare. Den teoretiska utgångspunkten i uppsatsen där aktörernas handlingsutrymme 
avhandlas påvisar också till viss del att friskolefrågan på ett plan under 1996 begränsade 
aktörer att driva en individuell och en blocköverskridande politisk agenda. Fallet med Goude 
visar att miljöpartiet fick vika sig till förmån för det socialdemokratiska partiets strävanden i 
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frågan. I jämförelse kunde Björklund under 2006 agera relativt fritt i frågan kring religiösa 
friskolor och även tillskansa sig betydande makt i och med utnämningen till 
skolministerposten efter valet. Dessa två exempel illustrerar ganska väl hur den politiska 
diskursen kan beskrivas som en mer kollektiv angelägenhet under 1996 i jämförelse med en 
mer individualiserad politisk verklighet under 2006.  
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