
I debatten om den svenska skolans kris lyfts ofta betydelsen 
av de omfattande reformer som genomfördes under några år 
kring 1990 fram. Det gäller framför allt kommunaliseringen, 
införandet av skolpeng och det fria skolvalet. Hur gick 
besluten till? Vilka var de centrala aktörerna? Vad var syftet 
med reformerna?

I juli 2014 bjöd Samtidshistoriska institutet vid Södertörns 
högskola tillsammans med Lärarnas Riksförbund in några 
aktörer som på olika sätt varit aktiva under 1990-talets skol-
reformer till ett vittnesseminarium. Utgångspunkten var att 
de skulle ge sin minnesbild av skeendet, vilken roll de själva 
spelat, samt hur de nu, cirka 25 år senare såg på resultatet. 

Medverkande: Lars Leijonborg (FP), f.d. utbildningsminister 
och partiledare, Christer Wretborn f.d. ambassadör, departe-
mentsråd och central tjänsteman vid kommunaliseringen 
1989, Ann-Cathrine Haglund (M), f.d. landshövding, ord-
förande Riksdagens utbildningsutskott 1991–1993, Peje 
Emilsson, grundare av och ordförande för Kunskapsskolan 
och Bo Jansson, förbundsordförande, Lärarnas riksförbund.
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Inledning 

Den svenska skolan är i kris är ord som har uttalats så många 
gånger under de senaste decennierna att de snarast blivit till ett 
mantra. Debatten som ofta haft ideologiska förtecken har inte minst 
efter de svenska elevernas resultat i de internationella kunskapsmät-
ningarna som PISA och TIMSS handlat om skolans innehåll och 
styrning. I diskussionen har ofta intentionen bakom kommuna-
liseringsreformen och friskolereformen som trädde i kraft i bör-
jan av 1990-talet kommit upp. Likaså konsekvenserna av refor-
merna. En anledning till det kan vara att reformerna inte före-
gicks av några större utredningar och beslutades relativt snabbt.  

I juli 2014 bjöd Samtidshistoriska institutet vid Södertörns 
högskola in några av dåtidens aktörer som på olika sätt varit 
aktiva under 1990-talets reformer till ett vittnesseminarium i 
Almedalen. Utgångspunkten var att aktörerna skulle kunna ge 
sin minnesbild av skeendet, vilken roll de själva hade spelat, samt 
hur de nu cirka 25 år senare såg på resultatet.  
 
Deltagarna i panelen var: 
Peje Emilsson, styrelseordförande för Kreab, grundare samt 
ordförande för Kunskapsskolan.  
Ann-Cathrine Haglund (M), ordförande i Riksdagens utbild-
ningsutskott 1991–93. 
Bo Jansson, förbundsordförande för Lärarnas riksförbund.  
Lars Leijonborg (L), före detta utbildningsminister, partiledare 
och gruppledare för Folkpartiet 1991–97. 
Christer Wretborn, departementsråd, central tjänsteman vid ar-
betet med kommunaliseringen. 
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Vid seminariet var Maria Leissner, ordförande i Samtidshi-
storiska institutets vetenskapliga råd och Johanna Ringarp, his-
toriker och utbildningsforskare, moderatorer.  

Seminariet var ett samarbete mellan Samtidshistoriska insti-
tutet och Lärarnas Riksförbund. Seminariet filmades av Lärarnas 
Riksförbund: http://www.lr.se/lrplay/playarkiv/vittnesmalom 
skolreformerna.4.3512e1721551f0718d253422.html 

Ett stycke utbildningspolitisk historia med politisk sprängkraft 
än idag, återspeglas genom vittnenas utsagor, i följande skrift. 
 
Johanna Ringarp 
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Vittnesseminarium 

Håkan Blomqvist  
Då är det hög tid att starta det här seminariet som anordnats av 
Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola. Håkan 
Blomqvist heter jag och är föreståndare för institutet. Jag har 
ingen annan roll här idag egentligen än att hälsa er välkomna 
och till det här seminariet som äger rum samma år som institutet 
fyller 15 år. Och det här seminariet det kallar vi för ett vittnessemi-
narium. Det är en typ av seminarier som vi har anordnat sedan 
institutets tillkomst 1999.  

Seminarierna går till så att aktörer i något samtidshistoriskt 
skeende utfrågas av expertis. Ofta, som här, inför publik och så 
spelas det in och dokumenteras och publiceras i vår skriftserie 
som heter Samtidshistoriska frågor. De senaste från just Almeda-
len; i fjol När vården blev marknad och året innan Almedalen, så 
skapades en politikens marknadsplats.  

Och det är förstås inte ”the truth and nothing but the truth” 
när vi utfrågar aktörer från olika håll. Utan det är hur aktörerna 
just idag väljer att minnas och betrakta det de har varit med om. 
Det vi gör nu är att vi gör ett källskapande arbete. Vi skapar helt 
enkelt källor som forskning sen kan gå vidare med och kanske 
hitta uppslag för ny forskning.  

Som moderatorer idag har vi Maria Leissner, som är ordfö-
rande i Samtidshistoriska institutets vetenskapliga råd. Och vi 
har Johanna Ringarp, som är skolforskare, och har gjort en dok-
torsavhandling om kommunaliseringen och forskar just nu kring 
PISA-undersökningarna. Med det sagt lämnar jag över ordet till 
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våra fina moderatorer som kommer att presentera ytterligare 
och dra igång det hela. Tack så mycket. 

 
Maria Leissner 
Jättebra. Tack, Håkan. Eftersom Samtidshistoriska institutet for-
skar om den del av historien där det ännu inte finns skriftliga 
källor så har vi funderat över de senaste decenniernas stora val-
frihetsreformer och liberaliseringsvågen och det som förändrade 
framförallt den offentliga sektorn från åttiotalet och fram. Och vi 
har gett det arbetsnamnet ”Vart tog posten vägen?”. Idén kom 
egentligen ursprungligen från att jag ställde den frågan under en 
av våra diskussioner. Jag hade varit utomlands i fyra år och kom 
hem en bit in på 2000-talet och plötsligt så insåg jag: Det finns 
ingen post! Samhället förändrades väldigt kraftigt under några år 
och framförallt tydligt när det gäller relationen mellan stat och 
marknad. Det här är då det andra vittnesseminariet som har det 
temat. Förra året var det, som Håkan sade, vården. I år är det 
skolan. Så får vi se vad vi kör nästa år. Det blir en överraskning. 
 
Johanna Ringarp 
Det här seminariet har vi kallat ”25 år av skolreformer – hur 
började det?” Och tanken är att de centrala aktörerna ska ringa 
in den inte så genomskinliga processen och besluten kring 1990-
talets skolreformer. Och vår panel, är Christer Wretborn, före 
detta ambassadör och departementsråd, central tjänsteman vid 
arbetet vid kommunaliseringen. Välkommen fram och slå dig 
ner. Och sen har vi Ann-Cathrine Haglund, före detta lands-
hövding och ordförande i riksdagens utbildningsutskott, bland 
annat, 1991 till 1993. Peje Emilsson, direktör Kreab, Kunskaps-
skolan. Lars Leijonborg, före detta utbildningsminister och parti-
ledare, gruppledare för Folkpartiet 1991 till 1997. Och Bo Jans-
son, förbundsordförande på Lärarnas riksförbund. Varmt väl-
komna ska ni vara allihop.  

Dagens panellister har som utgångspunkt fått det här över-
gripande temat, 1990-talets skolreformer och de har också fått 
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instruktioner att hålla korta anföranden utifrån sina roller i det 
här som aktörer. Hur tänkte man utifrån sin position när det 
gäller kommunaliseringen eller friskolereformen? När började 
reformen diskuteras och varför var frågan viktig? Det vill säga 
genomförandet. Vad gjorde de, hur bidrog de till utvecklingen 
eller vad hade man för strategier i just den här reformen? Och 
kanske också den intressanta frågan – utfallet. Blev det som man 
hade tänkt sig? Och vilka problem uppstod kanske på vägen till 
reformen och vilka speciella händelser och aktörer har påverkat 
resultaten kanske negativt eller positivt? Det är vad utgångs-
punkten har varit för deras inlägg. Vi håller på en och en halv 
timma. Man kan tycka att tio minuter ungefär, som vi har sagt 
att de ska få prata, är en lång tid men det är mycket som ska 
komma fram och vi tror också att det kan finnas andra vittnen 
här i salen som antingen vill ställa frågor eller säga någonting på 
slutet. Så jag och Maria har som uppdrag att hålla tidsschemat 
helt enkelt. Vi kommer att börja med att gå igenom kommunali-
seringen. Så de panellister som var med där kommer få börja och 
sedan kommer vi avrunda den delen och gå vidare till friskolan. 
Alla frågor från andra i salen lämnar vi till slutet av seminariet.  

Ja, kommunaliseringen av skolan är en fråga som är uppe till 
diskussion och man pratar fortfarande mycket om det beslutet. 
Och vi vet en del med det finns mycket mer som vi säkert kan få 
ut från våra paneldeltagare om deras roll och vad de såg. Vi tänk-
te börja med att Christer Wretborn, som var på Utbildningsde-
partementet under den här perioden, ska få börja med sitt inlägg 
om sin syn, sin minnesbild från denna tid. Välkommen. 
 
Christer Wretborn 
Tack så mycket. Ja, jag ska alltså tala om någonting som hände 
för 25 år sen. Det var också 25 år sedan jag sysslade med utbild-
ning så att det har varit lite jobb att gå tillbaka i tankarna och se 
på vad som verkligen hände. En viss hjälp har jag också fått av de 
biografier, memoarer, som har skrivits av olika politiker. Som 
delvis bekräftar den bild jag har, men också i vissa avseenden 
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motsäger den. Jag kom till departementet 1985/86 som plane-
ringschef. Det var en politisk post. Jag hade inget operativt an-
svar i reformen men jag deltog i diskussioner och samtal både på 
politisk nivå och tjänstemannanivå.  

Bakgrunden till reformen, man bör ha det klart för sig, var 
arbetet inom regeringen med den offentliga sektorns förnyelse. 
1982 utsågs Bo Holmberg, som skulle ta fram idéer om hur den 
offentliga sektorn skulle göras mer attraktiv, flytta besluten när-
mare medborgarna, brukarna av den offentliga sektorn. Det var 
alltså en pågående diskussion. Min uppfattning var, bl.a. efter 
diskussioner i olika grupper, att det var svårt att komma fram i 
frågan. På skolans område fanns det emellertid utredningar som 
pekat på möjligheten att göra förändring i den riktningen bl.a. 
genom att ge kommunerna ett större ansvar för skolan och där-
igenom flytta besluten närmare medborgarna, föräldrar, lärare 
och elever. Det var bakgrunden.  

Ibland ges intrycket att det var strävan efter någon sorts fi-
nansiell effektivitet som var upphovet till skolans kommunalise-
ring. Det är min uppfattning att det inte var skälet. Att det sedan 
också framhölls finansiella argument är en annan sak. Finansde-
partementets ingång i det här det var, som jag uppfattade det, att 
statsbidragens konstruktion ansågs kostnadsdrivande, verksam-
heten blev dyrare än nödvändigt och därmed också statens bi-
drag till kommunerna. Att det inte var finansiella överväganden 
som låg bakom förslaget till att kommunalisera skolan tycker jag 
också bekräftas i Ingvar Carlssons böcker där han säger att han 
mycket tidigt tog upp frågan om den offentliga sektorns framtid 
med Tage Erlander. Är det rimligt, säger han, att folk inte kan få 
välja vilken skola man ska gå i, vilken läkare man ska ha och så 
vidare. Och Erlander varnar honom för detta och säger ungefär 
att det inte är en bra idé och han bör tänka sig för. Men han 
lämnar inte frågan och jag tror att man kan påstå att han är dri-
vande i den här frågan.  

Och under slutet av 1980-talet uppstår ett visst tryck på Ut-
bildningsdepartementet att göra någonting. Utbildningsdeparte-
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mentet lämnade en proposition i juni 1988 ”Utveckling och styr-
ning av skolan”, innan valet hösten 1988, som togs av riksdagen i 
oktober, tror jag, samma år, som skulle ha varit en proposition 
om decentralisering, demokratisering genom en kommunalise-
ring av skolan. Propositionen innehöll i princip inget av detta 
och blev, som jag uppfattade det då, en stor besvikelse i såväl 
Statsrådsberedningen som i Finansdepartementet. Och jag tror 
att det var ett av skälen till att det sedan blev en regeringsom-
bildning och förändringar på departementet.  

På departementet hade Bengt Göransson, ansvar för kultur, 
media och grundskolan och Lennart Bodström, hade ansvar för 
utbildning, högre utbildning, gymnasieskolan, vuxenutbildning. 
Jag vill påstå att intresset inom departementet var påtagligt be-
gränsat för en kommunalisering av skolan. Man ansåg bl.a. att 
det inte skulle vara möjligt att upprätthålla den likvärdiga skolan. 
En del hävdar att motståndet främst fanns på tjänstemannasidan. 
Kanske det, men det fanns också på politisk nivå.  

Men det spelar i praktiken ingen roll eftersom det är den poli-
tiska ledningen som bestämmer och i det här fallet var det ansva-
riga statsrådet i så fall av samma uppfattning som tjänstemän-
nen. Några månader efter att propositionen antagits av riksda-
gen, dvs. den 1:a februari 1989, tillträdde Göran Persson som 
skolminister och får då ansvaret för hela skolan, grundskolan, 
gymnasieskolan och vuxenutbildningen medan Bengt Görans-
son blir minister för högskolan och kulturen. Och det är väl 
troligt att Göran Persson har uppdraget klart för sig när han 
tillträder. Hur det uppdraget var formulerat vet jag inte, men i en 
av Ingvar Carlssons böcker så finns en intressant uppgift. Ingvar 
Carlsson berättar att han är på Harpsund mellandagarna 1988 
och ser då i tidningen, Folket, att det är en handbollsmatch i 
Katrineholm. Han ringer upp kommunalrådet som, skriver han, 
han aldrig har träffat, och frågar om han kan fixa två biljetter till 
den här handbollsmatchen. Det här var i december 1988. 1:a 
februari 1989, alltså en månad senare, är Göran Persson skolmi-
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nister. Vad talar de om? Handboll kanske, men också om någon-
ting annat, förmodar jag.  

När Göran Persson kommer in i regeringen som skolminister 
talade han om en dagordning som skulle genomföras. Och det 
blev en rivstart på departementet. Redan i kompletteringspropo-
sitionen i april anges ganska utförligt hur man avser att gå vidare 
med projektet, flytta besluten närmare föräldrarna, kommunali-
sera skolan m.m. Men, skriver skolministern i propositionen, 
först ska bl.a. konsekvenserna för likvärdigheten analyseras. Det 
är möjligt att han hade uppfattningen att tjänstemännen hade för 
stort inflytande på departementet. Den arbetsgrupp som tillsat-
tes, det s.k. skolprojektet, fick hur som hels en politisk ledning, 
inte det normala i en departementsarbetsgrupp. Beslutet om sko-
lans kommunalisering togs av riksdagen i slutet av 1989 och 
genomfördes 1991. Därefter kom propositionen om ansvar för 
skolan som handlade om statsbidragssystemet med bl.a. ett sek-
torsbidrag till skolan. Alltså en påse pengar skulle gå till skolan 
och inte ingå i det generella stödet till kommunerna. På den 
tiden togs ungefär hälften av skolans kostnader av kommunerna 
och hälften av staten. Och det var framförallt lärarlönerna. Nu 
skulle stödet komma direkt till kommunen i form av ett sektors-
bidrag för skolan. [En klocka ringer] Jaha, jag trodde det var för 
mig det ringde. Att det var slut. [Skratt i lokalen] 
 
Maria Leissner 
Nästan. 
 
Christer Wretborn 
Nästan. Så kommunaliseringen infördes ganska snabbt liksom 
det nya statsbidraget.  
 
Maria Leissner 
Johanna? 
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Johanna Ringarp 
Ja, vad tänkte du? 
 
Christer Wretborn 
Ja, jag tänkte bara säga något om de fristående skolorna också. 

 
Johanna Ringarp 
Ja, det får du återkomma till. 
 
Christer Wretborn 
Det får jag återkomma till. Okej. 
 
Johanna Ringarp 
Men däremot så vill jag ställa en fråga. Du var ju inne på Skol-
projekten när det kom in. Men hur gick tankarna inom tjänste-
mannakåren då på departementet när det här Skolprojektet ändå 
blev som en grupp i den stora gruppen. 
 
Christer Wretborn 
Skolprojektet organiserades som arbetsgrupp inom departement 
med särskilda direktiv. Normalt brukar en sådan arbetsgrupp 
ledas av en tjänsteman på departementet eller någon utomståen-
de. Det är vanligt att t.ex. ett departementsråd leder en sådan 
arbetsgrupp med lite olika experter. Avsikten är vanligtvis inte 
att en sådan arbetsgrupp ska hantera politiska frågor utan mer 
frågor av teknisk karaktär. Det är möjligt att man från politiskt 
håll var tveksam till att tillsätta ännu en renodlad tjänstemanna-
utredning mot bakgrund av arbetet med propositionen om sko-
lans utveckling och styrning. Men framförallt tror jag att man 
ville hålla ett högt tempo, att det var det som gjorde att arbets-
gruppen fick en politisk ledning. Ordförande blev statssekretera-
re Anitra Steen med bakgrund i Finansdepartementet och som 
från den positionen följt arbetet som, man säger, huvudman för 
skolans område inom Finansdepartementet. Och jag tror att det 
kanske fanns en uppfattning att tjänstemännen hade egna upp-
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fattningar i frågan men framförallt tror jag att det var viktigt att 
snabbt nå ett resultat som motiverade den politiska ledningen 
för arbetet. I arbetsgruppen deltog förutom, tjänstemän från de-
partementet även experter utifrån som t.e.x. Ulf G… Ulf G… vad 
heter han…? 
 
Johanna Ringarp 
Ulf P Lundgren 
 
Christer Wretborn 
Bl.a. Ulf P Lundgren var som sagt med i arbetet. Och ett av skä-
len till att experter utifrån deltog i arbetet kan ha varit att få en 
balans i gruppen. Tjänstemännens uppfattningar kan ha betydel-
se i vissa sammanhang men har ministern en klar åsikt och in-
riktning på vad som ska uppnås så är det det som gäller. Det är 
först när statsrådet tvekar som tjänstemännen möjligen kan få ett 
visst inflytande. Men annars går det inte. 
 
Johanna Ringarp 
Tack 
 
[Publiken applåderar]. 
 
Johanna Ringarp 
Den andra sidan av saken kanske man kan säga att lärarfacken 
stod för när det gäller kommunaliseringen. Och vi välkomnar 
upp Bo Jansson. 
 
Bo Jansson 
Tack. 
 
Johanna Ringarp 
Vi vet ju om strejken. Men om vi börjar innan strejken. När 
började man inom Lärarnas Riksförbund känna att det här var 
något som skulle komma som man var orolig för. 
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Bo Jansson 
I Lärarnas Riksförbund så varnar man tidigt för det här. I sam-
band med att jag ingick i referensgruppen i Leif Lewins utred-
ning om kommunaliseringen och kommunaliseringens effekter 
så letade jag fram en skrift som var gjord av folk inom Lärarnas 
Riksförbund 1987 som hette Stoppa kommunaliseringen där man 
varnade för det som man kunde se skulle kunna hända. Det vill 
säga kunskapsresultaten skulle sjunka, likvärdigheten skulle 
minska, läraryrkets attraktionskraft skulle minska. Vi vet ju vilka 
frågor som är på tapeten idag, om ni tycker att det låter bekant så 
stämmer det.  

I den här skriften, Stoppa kommunaliseringen, så redogör 
man för alla de risker som man kunde se. Det otroliga med den-
na, när jag läste igenom den nu, så varnade man egentligen för 
de saker som hade skett och som redan var på gång: ”Nu måste 
det vara stopp, nu får det inte bli mer decentralisering!” Men 
författarna och utredarna av den skriften Stoppa kommunalise-
ringen 1987, det är alldeles tydligt, de trodde aldrig då att det 
skulle gå så långt som till ett kommunaliseringsbeslut 1989. De 
varnade för det men tänkte, så dumma kommer väl politikerna 
aldrig att vara ändå, kan man sammanfatta det med.  

Får jag fortsätta? Det är så att jag har varit aktivt lärare på 
högstadiet i 35 år, fram till jag blev förbundsordförande för drygt 
ett år sedan. Jag var aktiv då, jag var en av de lärarna som togs ut 
i strejk 1989. För som det var när planerna kom… SCB gjorde en 
undersökning om hur läget var bland lärarna. 75 procent av 
lärarna var emot, 10 procent var för, 15 procent hade ingen åsikt, 
enligt SCB:s undersökning då. Våra lärarstudenter ville för ett 
par år sedan att jag skulle föreläsa för dem under en och en halv 
timme, och det gjorde jag, om kommunaliseringen och vad som 
skedde då. Då var det många, det var intressant, då var det 
många i min omvärld som sa på sociala medier och så: ”Bosse, 
lägg ner det där. För det kommer aldrig att bli någon het fråga 
som kommer att diskuteras.”  
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Det här var ett par år sedan. Frågan är väldigt het idag och det 
är väl så att vi har fortsatt hävda det här. Då tänkte jag: ”Var det 
så att vi verkligen strejkade mot, skulle det varit en politisk 
strejk? Att vi strejkade mot ett beslut i riksdagen.” Ja, det var så 
konstruerat att det lades in som en del av avtalsrörelsen. Därför 
var det en av de delarna som vi faktiskt strejkade emot. Så jag har 
varit med om nyckelskramlande utanför Rosenbad, plakat vid 
Nobelfirandet vid konserthuset, då i december och såg hela ut-
vecklingen. Och vi var ju det fackförbundet som verkligen gick i 
strejk mot kommunaliseringen.  

Jag ska också säga, så att ni inte tror att vi är för ensidiga i Lä-
rarnas Riksförbund. Vi driver ju den här frågan väldigt hårt. Vi 
har ju… får jag låna… [sträcker sig efter något] Den borde jag ju 
ha själv för det här är vårt eget kampanjmaterial i Almedalen 
[håller upp en skrift]. ”Avskaffa skollotteriet”. Tack. [Lägger 
tillbaka skriften]. Och vi… De frågor vi driver under rubriken 
”Nationell kunskapsskola” är just dem som jag nämnde. Vi mås-
te höja kunskapsresultaten i svensk skola, vi måste öka lik-
värdigheten, vi måste höja läraryrkets attraktionskraft. Alla de 
frågorna hänger ihop. Det har blivit för olika. Det är intressant, 
som jag minns det, att man tydligt uttryckte ambitionen att det 
skulle bli olika. Att det var ett mål i sig. Det låter helt fantastiskt 
om man tänker på vår debatt idag att det skulle ha kunnat vara 
så. Men så var det faktiskt.  

Ja, vi driver vår kampanj… jag måste ha lite vatten, tror jag. 
Får jag ta… [häller upp ett glas vatten och dricker]. Jag har pratat 
oavbrutet sedan seminarier klockan åtta i morse. Att man tror 
att vi har uppfattningen att det bara är kommunaliseringen som 
är roten till allt ont. Naturligtvis vet vi att det var massa andra 
saker som skedde också under 1990-talet. Andra reformer, för-
ändringar av Skolverkets uppdrag, där man sa att man inte ska 
inspektera, man ska inte utvärdera. Det var mer: ”Ring om ni har 
några spännande idéer, så ring och berätta så kanske vi kan spri-
da det vidare.” Jag raljerar, men det var faktiskt så. Sen har det 
också varit en stark pedagogisk trend i skolan där man har ned-
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värderat lärarnas roll. Ni vet, ”Eleverna ska söka sin kunskap 
själva. Det behövs egentligen inga lärare med ämneskunskaper, 
en coach som låser upp dörren till datasalen räcker”. Så det är 
mycket som har bidragit till det vi ser ske idag. Men väldigt 
mycket av det som har skett hade inte varit möjlig utan kommu-
naliseringen på det sättet. Jag förstår att jag inte kan prata i en 
och en halv timme nu.  

Apropå källor så var det ju så att vi i Lärarnas Riksförbund 
för några år sedan gav ut en bok tillsammans med litet förlag om 
kommunaliseringen av skolan. [Håller upp boken Kommunalise-
ringen av skolan: vem vann – egentligen?] Det finns ju flera här 
som har bidragit till den. Vi pratade ju om det. Det här är ju 
också en källa som man kan använda. Vi ser att man vill göra, att 
man måste göra en förändring. Och vad vi säger nu är att – jag 
hade en DN-debatt om det i söndags – att naturligtvis så måste 
man, i de förändringar som man vill göra nu, utreda och komma 
överens och göra det tillsammans med lärarna. Vad man gjorde 
då för 25 år sedan, det var att man, förvånande nog för att vara i 
Sverige, inte utredde alls, ut gick till ett snabbt politiskt beslut 
och mot lärares vilja. Då fungerar det inte. 
 
Johanna Ringarp 
En följdfråga till dig. Det fanns ju en diskussion när kommunali-
seringspropositionen lades, eller det står också i den att det här 
var ett sätt att de professionella skulle få mer möjlighet att säga 
till om i skolan. Hur gick diskussionerna på Lärarnas Riks-
förbund? För det fanns ju samtidigt en rädsla att man trodde att 
besluten och makten skulle hamna hos kommunerna, samtidigt 
som det i själva propositionen, eller runtomkring den, diskute-
rades just professionens roll. Bara en kort kommentar på det. 
 
Bo Jansson 
Ja, alltså Leif Lewin tar ju upp det i sin utredning där. Han säger 
att vi lärare har ett delansvar av det som skedde sedan. Att det 
faktiskt fanns en möjlighet under 1990-talet, i samband med 
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läroplanen som kom, LPO 94, för professionen att ta ökad makt 
och utrymme men att vi faktiskt inte fullt ut utnyttjade den 
möjligheten. Och jag tror att det just därför är så viktigt, jag tror 
att vi, i alla fall vi i Lärarnas Riksförbund, vi blev väldigt, lärarna 
kände sig väldigt tillbakatryckta och desillusionerade. Det är 
därför jag säger att det är så viktigt att nu göra en positiv föränd-
ring tillsammans med lärarna och utnyttja den kraften. För nu 
pratar alla om att professionernas roll, professionerna måste 
stärkas. Och det är vi verkligen för, så att vi, ja vi var tillbaka-
pressade och tog inte de möjligheterna vi hade. 
 
Maria Leissner 
Får jag fråga, vad tror du var de primära drivkrafterna bakom 
kommunaliseringen? Vi har ju hört att decentraliseringssträvan-
de, demokratiseringstanken fanns där och även ett visst tryck 
från finansen. Vad tror du var de egentliga drivkrafterna? 
 
Bo Jansson 
Ja, det var ju så, det var en allmän decentraliseringstrend i poli-
tiken, det vet vi ju. Jag pratade med Kjell-Olof Feldt, jag tror det 
var i samband med den här boken och när jag pratade om Göran 
Persson sa han: ”Äsch, det var ju Ingvar Carlsson. Han var ju så 
helt inne i den här decentraliseringstrenden, så att Göran 
Persson…” och då frågade jag: ”Varför säger inte Göran Persson 
det?” och då sa han: ”Äh, du vet väl hur han är. Han vill ha ljuset 
på sig, så att han tar gärna på sig allt skäll kring det här.”  

Jag minns orden: ”Det är i kommunerna pengarna finns.” Jag 
vet inte om man visste om det, men det som skedde sen under 
1990-talet när det gäller det stålbad vad det gäller finansiering-
en… så det var ju lägligt för dem som ville göra de här nedskär-
ningarna i skolan. Jag vet inte hur stor del av skolans resurser 
som skars bort under några år, om det är en fjärdedel, det var 
väldigt mycket pengar som skars bort. Det syntes inte när det 
redan var decentraliserat utlagt på kommunerna. Det kan man 
väl säga, är väl journalistikens uppgifter också att ha koll på det. 
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Men den (journalistiken) är som vi ser idag, mer intresserad av 
rikspolitiken. Hade det här synts tydligt i statsfinanserna och i 
budgeten med så enorma nedskärningar på skolans område så 
tror jag att vi hade fått en folklig opinion mot det. Nu blev det 
möjligt att göra så stora nedskärningar utan att det faktiskt syn-
tes. Så jag tror att drivkrafterna, jag vet inte om man redan såg 
framför sig, men det var så det användes i alla fall. 
 
Johanna Ringarp 
Tack så mycket Bo [applåder]. Vi ska in i riksdagens korridorer 
igen. Det vill säga Ann-Cathrine Haglund. Du satt i utbildnings-
utskottet redan under kommunaliseringen. Så du får fem minu-
ter på detta ämne. 
 
Ann-Cathrine Haglund 
Ja, jag satt alltså i riksdagens utbildningsutskott när kommunali-
seringspropositionen kom. Och det är klart att vi, hela samhället, 
var inriktade på decentralisering och förnyelse. Men när det 
gällde kommunaliseringen av skolan ville vi moderater lämna 
ifrån oss ansvar och decentralisering till dem som berördes, till 
dem som var engagerade i verksamheten. Vi ville att valfriheten 
för föräldrar och elever skulle öka men regeringens förslag ledde 
till ett politikerinflytande fast på en annan nivå till politikerna i 
kommunerna. Och i många fall var det kommunpolitiker utan 
särskilt intresse för skolan eller särskild insikt eller kunskap om 
skolans behov. Och det var de som skulle ta det totala ansvaret 
för skolan och dessutom med mycket kort förberedelsetid. Vi 
hade många invändningar.  

Propositionen var ett hafsverk som inte föregicks av någon 
ordentlig utredning eller analys av vad som krävdes. Man hade 
inte visat att kommunaliseringen skulle vara av något värde för 
skolans utveckling, för lärarnas arbetsmöjligheter eller för ele-
vernas kunskaper. Man hade inte visat att kommunerna kunde 
klara det eller hur de skulle klara det. Och hade man gjort det, 
hade man haft ett annat tillvägagångssätt så kanske man hade 
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varit överens om någon form av kommunalisering eller också 
hade förslaget aldrig lagts. Men det var ett hafsverk utan tillräck-
lig förberedelse.  

Sen var vi otroligt upprörda naturligtvis över att propositio-
nen var ett påtryckningsmedel i avtalsrörelsen. Hela året hade 
präglats av konflikt och mot slutet lärarstrejk. Göran Persson 
hade ju retat upp stora delar av den svenska lärarkåren. Inte bara 
oss borgerliga politiker utan stora delar av lärarkåren genom sin 
maktfullkomlighet som vi uppfattade det i tillvägagångssättet. 
Förutom ilskan över den här utpressningssituationen så fruktade 
lärarna sänkt status, att deras kompetens inte skulle komma till 
sin rätt med ett kommunalt huvudmannaskap. Att man skulle 
tvingas arbeta med annat än undervisning, en nedvärdering utav 
ämneskunskaperna. Och man misstrodde kommunpolitikernas 
kompetens. Jag delade och jag delar idag den här uppfattningen.  

Den som inte var med på den tiden borde ta del av alla de-
battartiklar som skrevs av föräldrar, lärare, kulturpolitiker eller 
kulturpersonligheter, politiker och hur fruktansvärt upprörd 
debatten var. Jag var personligen mycket arg, jag är fortfarande 
faktiskt arg. Och jag möter många lärare idag som är präglade av 
detta, som fortfarande är upprörda. Jag ser kommunaliseringen 
som den största negativa förändringen utav svensk skola som 
har genomförts i vårt land. En negativ förändring som har haft 
så många års påverkan, faktiskt, på så stora grupper. Sen när 
beslutet väl fattades blev det ju också den försämringen att det 
specialdestinerade statsbidraget togs bort, att det blev besparing-
ar i kommunerna, den ekonomiska krisen påverkade det hela 
och därför blev kommunaliseringen mycket mer radikal. Likvär-
digheten undergrävdes genom skillnaderna mellan de kommu-
ner som hade bättre resurser och de som hade mindre resurser.  

Och jag vill till sist då, eftersom tiden går alldeles för fort, in-
stämma i Johanna Ringarps avhandling Professionens problema-
tik. Lärarkåren uppfattade staten som huvudman, som ett värn 
om professionalismen. Och jag ansåg så då, jag anser det fortfa-
rande idag. Jag instämmer också i mycket av det som Leif Lewin 
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skriver i sin utvärdering. Staten får inte abdikera. Jag tycker att 
själva titeln på utvärderingen, ”Staten får inte abdikera”, säger 
precis vad det handlar om. Att staten abdikerade. Ja, jag får 
komma tillbaka. 
 
Johanna Ringarp 
Du får komma tillbaka så får du fler frågor. Tack [applåder]. Den 
sista talaren på just kommunaliseringen är Lars Leijonborg som 
får ta från sin roll i detta. Varsågod. 5 minuter. 
 
Lars Leijonborg 
Tack. Jag kan väl påminna om vad som Christer Wretborn 
antydde, nämligen att det gick ju väldigt dåligt för Sverige eko-
nomiskt på 1980-talet. Det var inga reallönehöjningar och det 
var återkommande devalveringar. Mot slutet av mandatperioden 
1988/1991 så var det ju en regeringskris där en socialdemo-
kratisk regering lade fram sådant som strejkförbud som gjorde 
att den föll och sedan återkom en liknande regering. Men Kjell-
Olof Feldt han hade uppenbarligen skyllt ifrån sig här på Göran 
Persson och Ingvar Carlsson. Men jag tror att han själv var väl-
digt medveten om den här ekonomiska problematiken.  

Sverige hade världens högsta skatter, den offentliga sektorn 
hade inte den effektivitet som motsvarade alla de här pengarna 
man tog in. Man måste jobba med att effektivisera offentliga 
sektorn. De här så kallade förnyarna inom socialdemokratin 
hade ju det som ett huvudgrepp och i det perspektivet så kom 
man att sluta en allians med socialdemokratiska kommunalpoli-
tiker. Det var ju särskilt en profilerad sådan i Åstorp i Skåne som 
artikulerade det många kände: ”De här lärarna jobbar ju bara 15 
timmar i veckan och om vi fick utnyttja dem 40 som alla andra 
människor jobbar och de kan vara rastvakter och de kan hjälpa 
till med allt möjligt. Då skulle vi kunna få ordning på skolans 
ekonomi.” Och just i det perspektivet är ju professionalisering 
och ämneskunskaper väldigt lågt värderat.  
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Men sen, det har påståtts från en del socialdemokrater som 
jag har pratat med privat, att det också var lite kommunikations-
brister gentemot oppositionen. För bland annat Folkpartiet hade 
väldigt mycket betonat just decentralisering och trott väldigt 
mycket på att en skolenhet, som byråkraterna säger. Alltså att 
varje skola, om man där får ett arbetsklimat där man är överens 
om målen, där man utvecklar ett bra ledarskap, kan nå väldigt 
goda resultat. Jag har också skrivit en uppsats i den där boken 
som har nämnts här [Kommunaliseringen av skolan, vem vann – 
egentligen?] och jag gav det avsnittet rubriken ”Fel decentralise-
ring!”, precis utifrån den argumentation som Ann-Cathrine 
Haglund hade här. Det vill säga att vi trodde väldigt mycket på 
decentralisering, men då hade vi definitivt inte, så att säga, 
kommunalråden, kommunalpolitikerna som målgrupp i det 
tänkandet utan det var ju de verksamma som vi såg framför oss. 
Jag har ju lämnat politiken och vill inte ha några ståndpunkter i 
dagspolitiska frågor så när jag skrev det här avsnittet… jag var ju 
tillsammans med Ann-Cathrine kanske den mest artikulerade 
motståndaren i rikspolitiken mot kommunaliseringen. Jag skri-
ver i slutet där, och jag känner att jag måste komma till någon 
slags slutsats, att jag tror i och för sig att det skulle vara lättare att 
lösa ett antal problem i skolan idag om man återförstatligar den. 
Å andra sidan så är det möjligen att det skulle gå att lösa en hel 
del problem även med den nuvarande strukturen. Men då var 
jag… ja, jag är stolt över att jag då pekade ut många av dem ris-
ker som sen har visat sig förverkligats. 
 
Johanna Ringarp 
Hur skulle i sådana fall en decentralisering sett ut då som skulle 
ha passat den idé som ni hade? 
 
Lars Leijonborg 
Ja, Göran Persson brukade påpeka, han gjorde ju en del. Han 
avskaffade Skolöverstyrelsen, som det hette, och han påpekade 
då att blev man rektor på 1980-talet då övertog man ett tjänste-
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rum där det fanns en hel vägg med bokhyllor som innehöll 
författningar om vad man som skolledare skulle följa. Det var ju 
en väldigt stark centralstyrning av skolan och vi såg då framför 
oss en slags kedja där barn och föräldrar fick välja skola. Där de 
som var verksamma i skolan hade väldigt stort inflytande, där 
man fick ha profilerade skolor. Det är möjligt att vi gick lite för 
långt, men vi hade naturligtvis en diskussion. Står det i strid med 
enhetlighet? Och det är klart, det gör det ju. Ja, om man går på 
en skola som är profilerad på ett sätt och så får föräldrarna ett 
jobb på ett annat ställe i Sverige. Då flyttar man. Då det visar sig 
att de har profilerat sig på ett annat sätt och läser ämnena och 
stoffet i en helt annan ordning och så vidare. Då kan det bli jätte-
jobbigt. Så visst finns det en slags målkonflikt mellan decentrali-
sering, profilering och en väldigt enhetlig skola.  

Men vi menar att problemen, och jag kan sluta där och säga 
när man skildrar det här, nuförtiden, så finns det på vissa håll, 
och det är framförallt nästa ämne vi ska komma in på, att för 25 
år sedan var allt frid och fröjd i skolan och sedan genomfördes 
valfrihetsreformen och sen har allt blivit sämre. Men sanningen 
är ju att även då hade man synen att svensk skola hade väldigt 
stora problem. Så i både det här ämnet och i nästa får vi väl för-
svara dem som drev förändringar med att problemen uppfatta-
des som mycket stora och man sökte efter lösningar. Några av 
lösningarna blev möjligen inte så bra, som initiativtagarna hop-
pades. 
 
Maria Leissner 
Tack Lars, det var en mycket naturlig övergång till nästa ämne. 
Du ska få stå kvar. För precis det här… man tror ju att kommu-
naliseringsdiskussionen var väldigt separerad och helt skild från 
diskussionen kring valfrihet i skolan och friskolereformen och så 
vidare. Men möjligen så finns det här ideologiska samband, som 
du antyder. Du var ju från en rad olika positioner engagerad i, 
inte bara i det som ledde fram till friskolereformen utan också i 
övrigt valfrihetsrevolutionen i välfärdssektorn. Skulle du kunna 
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ge en bakgrund till, och även ta upp andra trådar, framförallt vad 
var det ni tänkte? Varför ville ni åstadkomma det här och vad var 
den ideologiska drivkraften bakom det? Och hade det möjligtvis 
någon koppling till just tankarna som ledde fram till kommuna-
liseringen av skolan? 
 
Lars Leijonborg 
Ja, en viss koppling fanns nog bland de här så kallade förnyarna 
inom socialdemokratin, eller högersossar som en del säger. Där 
var man väldigt medveten om problemen i offentliga sektorn. 
Och allt det här som nämndes med Bo Holmberg som statsråd 
och så vidare. Det tillkom ju för att hitta på olika saker som 
skulle kunna effektivisera offentliga sektorn. Ändå var det ju så 
att det här med valfrihet var i allt väsentligt, så att säga, ett bor-
gerligt projekt som väl inte hade alls samma stöd inom social-
demokratin.  

Jag minns själv att jag åkte på en studieresa till USA. Jag hade 
fått i uppdrag av Bengt Westerberg som var partiledare i Folk-
partiet att leda ett arbete med ett nytt skolpolitiskt program för 
Folkpartiet där 1985/1988. Och då gjorde jag en studieresa till 
USA och där träffade jag på en man som var väldigt starkt enga-
gerad mot segregation. Han var vit, men han hade jobbat nära 
Martin Luther King och gått i demonstrationer med honom. 
Och han hade varit anhängare av ”bussning” om ni minns det. 
Det var ju ett stort projekt i USA som byggde på att svarta elever 
skulle bussas till vita områden och vita till svarta för att man 
skulle få mera blandning. Men han hade kommit fram till att 
detta skapar så mycket motstånd, det är så konstlat. Individerna 
upplever sig så att säga som kränkta, att de inte får gå i den sko-
lan de helst skulle vilja, nämligen den närmaste, utan att tvingas 
gå i någon annan. Så han hade blivit en stark anhängare av val-
frihet för han trodde att valfrihet skulle bli ett instrument för 
underprivilegierade grupper att framtvinga förbättringar i sko-
lorna på den lokala orten där man bodde.  
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Och jag tog mycket intryck av det där, alltså redan då, det lå-
ter nu i debatten som att segregation inom skolan är ett nytt 
fenomen som har kommit med valfriheten. I själva verket så var 
segregationen redan då ett jätteproblem och det var ett av mina 
starka argument. För att om inte längre plånboken avgör… ”Ja 
men skolan har ju alltid varit gratis i Sverige”, tänker ni. Ja, men 
på de middagar där ni deltar, visst, när folk berättar om att vi 
funderar på att flytta. Ja, varför det? ”Ja, det är bra skolor där.” 
Det är ett ganska vanligt argument att man kan köpa en villa om 
man har råd för att det är bra skolor. Men så att säga att frigöra 
föräldraekonomin från möjligheterna att söka till en bra utbild-
ning, det trodde jag skulle vara en väldigt viktig reform. 
 
Maria Leissner 
Var det din och Folkpartiets viktigaste drivkraft som du ser det? 

 
Lars Leijonborg 
Ja, i kombination ändå med det Ann-Cathrine var inne på. Ett 
mera allmänt synsätt som Ingvar Carlsson tydligen hade pratat 
med Tage Erlander om, att varför ska man inte få välja sin skola? 
Ett väldigt fint ord i skolsammanhang som har använts sen nå-
gon skolkommission på fyrtiotalet det är ”individualisering”. 
Alltså skolutbildningen ska så mycket som möjligt vara anpassad 
till varje pojkes eller flickas egna förutsättningar. Och att få välja 
skola är egentligen den yttersta formen av individualisering. Man 
väljer en skola som passar en själv. 
 
Maria Leissner 
En sista fråga innan vi släpper dig. Blev det som du hade tänkt? 
Och då tänker jag på två saker. Dels vinstintresset. Att det blev 
en sådan… idag när vi talar om välfärdsoligarker. Å andra sidan 
också det här med konfessionella skolor. De barn som sätts av 
sina föräldrar i konfessionella skolor har inte så mycket valfrihet 
som skollagen egentligen tycker att man ska ha som barn. De två 
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bitarna, eller finns det andra bitar där du tycker att inte riktigt 
utfallet motsvarade dina idéer från början? 

 
Lars Leijonborg 
Ja, jag fick ju privilegiet häromåret att bli ordförande i en statlig 
utredning om friskoleutredningen som just skulle ha det per-
spektivet: ”Blev det som vi hade tänkt eller måste vi repa upp 
vissa saker?” Och det är ju helt klart att det blev som vi hade 
tänkt på det sätt att friskolor blev jättepopulärt. Nu går 16 pro-
cent av Sveriges barn i friskolor och köerna är ofta långa för att 
få gå där. Resultaten var ju länge något bättre än i kommunala 
skolor och det finns forskning som tyder på att i kommunerna 
där det finns friskolor blir det totala resultatet faktiskt något 
bättre än i skolor där det inte finns friskolor. Men alldeles klart 
finns också en hel del problem och den här skillnaden förefaller 
också avta. Och jag personligen har ju numera den uppfatt-
ningen att… Riskkapitalbolag i den mening vi nu lägger i be-
greppet, det fanns inte i början på 1990-talet och det är egent-
ligen ganska nyligen som riskkapitalbolag har börjat äga skolor.  

Det var 2007 som Bure köpte upp ett antal skolor, sen har det 
exploderat och nu går över hälften av skoleleverna i skolor som 
ägs av riskkapitalbolag. Jag tror i likhet med den nuvarande rege-
ringen att det är olyckligt och att skolor bör ägas av ägare som 
har ett längre perspektiv än riskkapitalbolagen.  

Det där med konfessionella är ju jättesvårt. Det tänkte vi väl-
digt mycket på. Det var ju en del kristna friskolor som var väldigt 
viktiga i opinionsbildningen. Vi tyckte att på icke lektionstid kan 
man väl få ha en konfessionell profil. Men skolundervisningen 
måste absolut vara icke-konfessionell. Samtidigt var frågan: 
Kommer det att funka? Ja, det där är ju svårt alltså och vår enda 
lösning var att jo, de får väl det ansvaret men då måste vi inspek-
tera jättenoga och märker vi att man missbrukar det här förtro-
endet, då får man lägga ner helt enkelt. Så att min enda lösning 
på det… jag tror väl att… och internationellt är ju religiösa sko-
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lor väldigt vanligt men det där är svårt och ska man ha det får 
man inspektera väldigt noga att de tar sitt ansvar. 
 
Maria Leissner 
Tack så mycket, Lars. Du får återkomma i slutrepliken också. 
[Applåder]. Peje Emilsson, välkommen fram. Du har två roller 
här egentligen. 
 
Peje Emilsson 
Kan jag stå här? 
 
Maria Leissner 
Du får stå precis var du vill. Du har två roller i det här. Dels när 
det gäller det ideologiska perspektivet, för jag tror att du talade 
om 1956. Men sen så är du ju också egentligen en sådan där 
välfärdsoligark. Men vi kan börja i den ena änden. Varsågod. 
 
Peje Emilsson 
Med ett ”evigt” tidsperspektiv. Låt mig börja med att säga att 
mina barn började skolan på 1980-talet. Tre stycken. Jag har fem 
barnbarn som går i skolan nu. När nu allt kläs i säck och aska vill 
jag gärna säga att den skola mina barnbarn går i är mycket bättre 
än den mina barn gick i. Lärare, rektorer gör ett jättejobb. Jag 
tycker det är otroligt störande att debatten går så snett på det här 
området.  

Tanken är att jag ska fokusera på vad jag gjorde under 1980-
talet när friskolereformen kom. Men låt mig backa tillbaka till 
mina rötter, som du sa 1956. För det sitter väldigt djupt i mig 
fortfarande. Jag gick på någonting som hette Svandamsskolan i 
Nynäshamn och det går kalla kårar från ryggen på mig när jag 
passerar den eller bara tänker på den. När jag var tio år gammal 
sa en klok lärare till mina föräldrar: ”Det här går inte. Han måste 
byta skola.” Min lärare hade inte fattat det, men en annan hade 
förstått. Det var då jag insåg hur klokt det var att flytta den mob-
bade och inte dem som mobbar, för jag fick ju en ny chans när 
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jag flyttade till mormor på Katarina Bangata på Söder. Ingen 
visste den roll jag hade hamnat i på Svandamsskolan. Och sedan 
dess har jag varit övertygad: Var och en måste ha rätt att välja 
skola, att välja bort skola och att välja bort lärare. För det är ju 
faktiskt så att alla inte är lika duktiga och en del borde göra nå-
gonting annat. 

Jag var nog rätt stökig som elev på Katarina real och fyra år 
senare på Södra Latin där jag tog studenten 1964. Lärare som 
inte höll måttet bytte vi ut. När jag bodde i Paris några år på 
1970-talet var jag med och startade en privat Montessoriförskola 
där. Sen flyttade jag hem till Lidingö och då fick barnen förtur 
till den Montessoriförskola som fanns där. Och så upptäckte jag 
att kostnaden att driva den privata förskolan på Lidingö var fem 
gånger högre än i Paris. Vad berodde det på? Det var på den 
tiden det var krav på låga möbler och låga toaletter eftersom 
barnen i förskolan var små. Men det fungerade inget bra för 
lärarna. Då insåg jag hur regler kan driva kostnader. 

När min dotter skulle börja skolan, då startade jag en Mon-
tessorietta på Lidingö. Jag anställde en lärare. Fick ihop 25 elever. 
Och sen ringde läraren och sa: ”Nä, det funkar inte”. ”Jag är så 
mobbad av facket. Ska jag gå och starta en privat skola. Det fun-
kar inte.” Så jag lade ner det projektet. Fick Lidingö Kommun att 
starta en Montessoriskola istället och började driva för rätten att 
välja – plockade upp mitt gamla politiska engagemang. Vi hade 
talat om vouchers i Fria Moderata Studentförbundet redan på 
1970-talet. Jag blev sedan ordförande i moderata företagarrådet, 
satt i partistyrelsen under den tiden Ulf Adelsohn var partiordfö-
rande och gjorde en del organisatoriskt jobb i partiet. Jag åkte 
runt i Moderaterna och talade för rätten att välja skola. Fick en 
hel del stöd för att det var bra med friskolor. Och då frågade jag: 
”Varför? Är det valfriheten eller blir det billigare eller bättre?” 
Två tredjedelar svarade att det blir billigare eller bättre.” En tred-
jedel sa valfrihet och då konstaterade jag: ”Det är ni som har rätt 
för, får människor välja blir det på sikt både bättre och billigare.”  
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Under 1980-talet började ”politikerna” ta bort så många spe-
cialskolor. Vi kämpade för att får behålla Adolf Fredriks Musik-
skola i Stockholm, för att få behålla en musikskola i Västerås och 
på många andra platser runtom i landet. Sen kom kampen om 
skolan i Drevdagen och jag tillbringade än mer tid att åka om-
kring ute i landet. Framförallt i moderata kretsar men också till 
de skolor som slogs för rätten att kunna finnas kvar. I övertygel-
sen om att människor har lika värde, men de är olika. 

1988 så gick min dotter i Hersby skola på Lidingö och den var 
riktigt dålig på den tiden. Vi hade en incident i samband med ett 
kvartssamtal. Ett föräldrapar kom ut och berättade: ”Kul lärare. 
Han berättade om din dotter och inte min. Han har inte ens koll 
på eleverna.” Så tröttnade min dotter och sa: ”Jag vill lämna 
naturvetenskaplig linje och gå över till social.” Och då reagerade 
förvaltningen på Lidingö. De ringde till och med till min svär-
mor och sa: ”Nä, inte ska hon flytta.”  

Min dotter vill börja på Enskilda gymnasiet. Jag som gammal 
Södralatinare var mycket skeptisk. För oss hade Enskilda på den 
tiden ännu sämre rykte än Beskow. Men hon hamnade på En-
skilda som under ledning av Thesy Burenstam Linder utveckla-
des till en fantastisk skola. Jag blev ordförande och drev under 
ett par års tid en kamp med Skolöverstyrelsen som hade ambi-
tionen att få bort oss. Det kan vara en intressant framtida forsk-
ningsuppgift – försöken att knäcka Enskilda gymnasiet. Jag har 
talat med flera som arbetade på Skolöverstyrelsen på den tiden 
som har sagt: ”Du ska veta bara vilka instruktioner vi fick från 
makthavarna. För jäklaranåda, knäcker vi Enskilda, då får vi det 
monolitiska system vi vill ha – inga störande alternativ där män-
niskor kan välja.” 

Jag tror på friskolor och rätten för alla att välja skola. Jag har 
lagt ner en hel del tid för att få stöd för den uppfattningen. Men 
jag var en av många som var med och bollade när det sen blev en 
regering och där finns det andra som var djupare inne… 
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Maria Leissner 
Men alltså min fråga till dig. Vi har en liten misstanke om att det 
var du som döpte reformen till friskolereformen, eller ordet 
friskola. Vem var det egentligen som skrev, du hade ju ingen 
formell roll här… 

 
Peje Emilsson 
Nä, den som skrev mest, det var Odd Eiken. Han jobbade hos 
mig visserligen, innan han blev statssekreterare. 
 
Maria Leissner 
Han satt hos dig på Kreab och skrev? 
 
Peje Emilsson 
Nä, han satt inte på Kreab och skrev. 

 
Maria Leissner 
Okej, men du var ganska inblandad? 
 
Peje Emilsson 
Ja, men vi drevs ju av ambitionen att hitta en modell där man 
skulle kunna få välja. Odd Eiken var mycket inblandad. 
 
Maria Leissner 
Ja, Odd Eiken och även Anders Hultin. 
 
Peje Emilsson 
Ja. 
 
Maria Leissner 
Men vilken roll hade du, personligen, under skrivandet av 
proppen? 
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Peje Emilsson 
Jag var ju ordförande i Enskilda gymnasiet. Jag fungerade under 
den tiden som ett paraply, gav skolan arbetsro medan vi drev 
kampen mot den Skolöverstyrelse som försökte knäcka oss. De 
skickade till exempel brev till alla föräldrar till elever som hade 
börjat sexan och sa att ni går i en olaglig skola… Jag har så här 
mycket pärmar [visar med händerna] med de domstolsförhand-
lingar som vi hade innan vi till slut vann. Skolöverstyrelsen: 
”Snälla nån, protesterar ni. Det är ju vi som bestämmer.” ”Ja-
men”, sa jag: ”Vi lever i ett rättssamhälle. Om ni tolkar lagarna 
fel, vilket vi anser, då protesterar vi.” Och till slut så vann vi. 
 
Maria Leissner 
Och det här tror du… rimligtvis så har ju dina erfarenheter 
också påverkat själva utformningen av propositionen? 

 
Peje Emilsson 
Jag tyckte ju det var en mycket bra idé med en skolpeng på 85 
procent av kommunens kostnader när systemet infördes 1992 
och med rätt att ta ut en avgift. Sedan kom regeringen Göran 
Persson 1994 och bestämde att skolpengen ska vara 100 procent 
utan rätt att ta ut någon avgift. 

Kommunala skolpengar varierar mycket. Kan ligga mellan 
60 000 och 130 000 om året. Kommunala lokalkostnader kan va-
riera mellan 4 000 och 24 000 per elev. Jag menar det finns behov 
av en nationell skolpeng. Det är väldigt ojämlikt som det funge-
rar för närvarande. Införandet av skolpeng är bra men visst kun-
de reformen gjorts bättre.  

Jag väntade rätt många år innan jag startade Kunskapsskolan. 
Jag ville att systemet med skolpeng skulle sätta sig. Det var trots 
allt många som ville riva upp de. Precis som det är nu. Några 
partier vill ta bort det fria skolvalet och lägga ner friskolesektorn. 
Vi är tillbaka där vi var några år på nittiotalet. Det blir en intres-
sant diskussion om grundläggande värderingar om rätt att välja 
kommer att finnas kvar eller inte. 
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Johanna Ringarp 
När du startade Kunskapsskolan. Hur mycket spelade vinsten in 
som en positiv drivkraft? 

 
Peje Emilsson 
Noll. Jag tillhör den typ av företagare som Curt Nicolin talade 
om och som egentligen alla är. Näringslivets uppgift är inte att 
tjäna pengar till sina ägare utan att producera varor och tjänster 
som folk vill ha. Sen blir vinsten ett kvitto på att man lyckas. 
Vänstern har varit supereffektiv i den här desinformationskam-
panjen. Svenska folket tror att 25, 30 procent, 25 till 30 kronor av 
varje hundralapp i skolan går till vinst. Marginalen är i själva 
verket runt tre procent. Det är tre kronor på varje hundralapp.  
 
Maria Leissner 
Samtidigt när man skrev proppen och när det diskuterades så 
tror jag att vi var relativt många och jag var ju också en del per-
sonligen med i det här med liknande erfarenheter som du. Och 
då tror jag att den gemensamma tanken var att det skulle vara 
mycket föräldrakooperativ, lärarkooperativ, det skulle vara Mon-
tessoriskolor och så vidare. Det här med vinstdrivande företag 
fanns ju inte riktigt mentalt på kartan. Och så ser vi hur det ser 
ut idag. Som Lars beskrev med då Bure som övertog och ett 
mycket stort antal av friskolorna nu som har en helt annan profil 
än det som var en del av ursprungsvisionen. Håller du med om 
att det har förändrats sedan ursprungsvisionen? 
 
Peje Emilsson 
Det har förändrats, men det är hos pensionsfonderna som det 
mesta kapitalet finns. Och det är pensionsfonderna som satsar 
pengar på Private Equity eller riskkapital som det ofta kallas. Det 
var t.ex. Folksam som hade satsat pengar i det riskkapitalbolag 
som satte JB i konkurs 

Jag vill gärna i framtiden ha ett system där vi kan ha fler ägare 
som jag av kött och blod och som har ett längre perspektiv. Jag 
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har ju glädjen att kunna ha Investor och Wallenberg som med-
delägare i Kunskapsskolan och de har också det här långsiktiga 
perspektivet. 

Jag skulle gärna se att alla våra pensionsbolag investerade 
pengar i utbildning, långsiktigt, som de investerar i fastigheter. 
Men jag tror att det är bra att skolorna drivs av företag. Jag är 
livrädd för ett system där vi bara ska ha välgörenhetsskolor. Ni 
kan vara övertygade om att Livets Ords skola kommer att finnas 
kvar och Judiska skolan kommer att finnas kvar och Muslimska 
skolan kommer att finnas kvar och traditionella rikemansskolor 
kommer att finnas kvar. För de har alltid pengar att satsa. Det är 
ju det som är unikt i vårt system. Gemensam finansiering, alla 
kan välja. Man kan välja även om man inte valt rika föräldrar. 
 
Maria Leissner 
Tack så jättemycket, Peje. [Applåder].  
Vi ska nu be Ann-Cathrine komma och… får jag be er vara rela-
tivt kortfattade. Du som då var ordförande för utbildnings-
utskottet. Hur såg det konkreta arbetet ut? Vad var ditt bidrag, 
från din horisont i processen när det gäller att skriva pro-
positionen? 
 
Ann-Cathrine Haglund 
Propositionen lades ju utav skolminister Beatrice Ask. Under 
många år hade det ju funnits krav på att öppna för valfrihet i 
skolan. Redan 1982 lade den dåvarande borgerliga regeringen en 
proposition som öppnade för en liberalisering eller för ökat antal 
friskolor. Och man ska komma ihåg också, jag håller med Lars 
Leijonborg när det gäller det här med valfrihet. Det var ju inte 
bara valfrihet att välja skola som fanns i debatten under de här 
åren. Jag åkte omkring i Sverige som ordförande i Moderata 
Kvinnoförbundet och krävde ”Bryt monopolen”. Öppna för de 
verksamma att starta egna daghem eller förskolor eller driva 
sjukvård eller vad det nu kunde vara. Och naturligtvis skolor!  
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Det var en inriktning i Sverige att öppna för valfrihet på 
många olika områden och inte bara skolan. Men sen när det gäll-
de propositionen 1991/92:95 så kunde man ju knappast förutse 
den explosion som skulle bli. Då gick en procent av Sveriges elever 
i fristående skolor. Och det är klart att det blev väldigt många 
saker som behövde rättas till och det har ju rättats till också, väl-
digt mycket nu senast med Friskolekommitténs förslag. Men strä-
van var att öppna för valfrihet för eleverna men också att fri-
stående skolor skulle innebära en vitalisering utav skolväsendet.  

Det står ju tydligt i propositionen. För att man skulle få en 
mångfald även inom kommunala skolor, inte bara när det gäller 
friskolor utan det skulle bli en vitalisering av hela skolväsendet. 
 
Maria Leissner 
Blev det så tycker du, Ann-Cathrine. Är du nöjd med hur det 
blev? 
 
Ann-Cathrine Haglund 
Absolut. Jag tycker absolut att det blev en vitalisering och jag 
säger som Lars här att det blev ju som vi ville. Men det blev också 
en massa saker som man borde ha tänkt på från början. 
 
Maria Leissner 
Som till exempel? 
 
Ann-Cathrine Haglund 
Som till exempel att det måste vara ett långvarigt förhållande att 
driva en skola. Det ska vara stabila ägare som ser långsiktigt. Det 
ska vara kvalité naturligtvis. Det måste vare en bra kvalité med 
utbildade lärare. Och det berörde man ju egentligen inte i pro-
positionen från början därför att man inte kunde riktigt förutse 
det här, vi kunde inte förutse det. 
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Johanna Ringarp 
Fanns det en naivitet i det? Att man inte kunde tro att det kunde 
bli något annat än de här kooperativen och… 

 
Ann-Cathrine Haglund 
Men det var ju stort så. Med tanke på den debatt som hade varit 
och den som vi tyckte socialdemokratiskt präglade skolan och att 
det inte fanns någon mångfald, så var det ju, tyckte vi, fantastiskt 
att nu öppnades den här möjligheten att få många fristående 
skolor, att få valfrihet för föräldrar och elever. Och vi uppfattade 
detta som en viktig kvalitetshöjning av det svenska skolväsendet. 
Så var det. 
 
Maria Leissner 
Och du tycker att det blev så? 

 
Ann-Cathrine Haglund 
Jag tycker att det blev så i många skolor. Både kommunala skolor 
och fristående skolor drivs många gånger med hög kvalité och 
utför ett fantastiskt arbete. Jag tycker ibland att debatten kriti-
serar allt för mycket. Men det finns mycket kvar att göra. Det 
finns mycket, mycket kvar att göra. 
 
Maria Leissner  
Tack Ann-Cathrine. Vi sparar Bo till sista rundan här för nu 
måste vi släppa in er. Och här sitter många vittnen, tror vi. Som 
var med då och eller som har kommentarer och synpunkter. Så 
ordet är fritt för… 
 
Johanna Ringarp 
Vi har bestämt att vi samlar ihop lite frågor och sedan lämnar vi 
till panelen att svara. 
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Publikfråga 
Cecilia Fors heter jag. Jag har ansvar för grundskolor i Uppsala. 
Är moderat. Jag var med på den här tiden och hejade på Ann-
Cathrine på den tiden. Men nu när jag själv har ansvar för 
skolorna så tycker jag faktiskt inte att det är särskilt mycket som är 
kommunala beslut. Jag tycker det mesta faktiskt beslutas av staten. 
Om jag ska vara lite drastisk så ser vi kommunalt hela tiden hur 
riksdagen och regeringen bestämmer nya saker. Vi har haft över 
50 reformer under 25 år i skolan men de skickar inte med några 
pengar. Så om det var pengarna som var problemet så hade staten 
kunnat lösa det för länge sedan och jag har väldigt svårt att se att 
det hade blivit skillnad om det hade varit en statlig skola.  

Sen tycker jag också att lite granna, det hade varit roligt med 
en kommentar, att vi sätter, vi tror att det skulle vara någon 
lösning vem som är huvudman för skolan när vi faktiskt vet att 
skillnaden ligger i klassrummet. De största skillnaderna som vi 
faktiskt har i skolan faktiskt finns inom varje skola och inte mel-
lan skolor eller mellan kommuner. Och ändå så debatterar vi 
vem som ska styra skolan. 
 
Johanna Ringarp 
Vi hade någon mer som räckte upp handen. 
 
Maria Leissner 
Här framme. Ja dels… gul kofta och sen två bänkrader bakom i 
grå tröja.  
 
[Fixar med micken.] 
 
Publikfråga 
Eva Wittbom heter jag och jag är folkpartistiskt kommunalråd i 
Täby. En av Sveriges mest friskoletäta kommuner. 40 procent av 
våra barn går i friskolor och 60 procent i kommunala skolor. 

Jag har en fråga apropå det här just med friskolorna och hur 
de drivs, i vilken associationsform. Har ni funderat någonting 



 
 

V I T T N E S S E M I N A R I U M  

 41

på, jag menar Sverige sticker ju ut med att vi, att man har aktie-
bolagsformen. Alltså vinstsyftande företag som associationsform 
för friskolor. Har ni funderat någonting på vad som hade hänt 
om man… ja, dels är jag nyfiken på om det finns ett svar på: Var 
det medvetet? Var det riktigt genomtänkt? Eller blev det vara så 
därför att vi vet att det är en bra form när man ska driva verk-
samheter. Eller råkade det bara bli så och vad hade hänt om vi 
inte hade tillåtit just aktiebolagsformen utan någon annan form 
som det ju är i många andra länder. 
 
Maria Leissner 
Tack och sedan två rader bak. 

 
Publikfråga 
Jag kan prata utan mikrofon. Jag heter Peter Haag och jag jobbar 
på skola här på Gotland och först en faktafråga. Visst är skolan i 
Finland kommunal? [Någon i rummet svarar ja.] 
 
Peter Haag 
Bra. 
 
Maria Leissner 
Korta frågor vill vi ha. 
 
Peter Haag 
Hur kommer det sig att Finland inte har samma problem som 
Sverige? Och en följdfråga är: Är inte diskussionen om huvud-
mannaskapet ett sidospår i diskussionen om hur vi ska göra för 
att höja resultatet hos de svenska eleverna? 
 
Maria Leissner 
Tack! 
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Publikfråga [Per Kornhall] 
Ja, jag har en fråga och framförallt till, nu har jag glömt ditt 
namn, du som jobbade på departementet. Jag tycker ändå att i 
ditt svar fanns det en, eller i det du sa fanns det ändå en intres-
sant uppgift att finansen låg bakom och tryckte på, på ett sätt 
som kanske inte har synts. Jag tycker det fanns en öppning ändå 
för det här ekonomiska incitamentet var kraftfullare än vad man 
gjorde synligt i propositionen. Så det är min fråga. Om inte fi-
nansen hade ett starkare påverkan i det skedet. 

 
Publikfråga 
Jag heter Erik Fichtelius och jag var politisk reporter under en 
stor del av den här tiden och en skärv som ett vittnesmål apropå 
vad Per Kornhall också frågade att ja, någon gång på mitten av 
1990-talet stötte jag ihop med Odd Engström som ju då var 
biträdande finansminister. Och så frågade jag honom om Göran 
Perssons roll kring kommunaliseringen. Så sa han: ”Ha”, säger 
han: ”Göran Persson, han gjorde väl ingenting för det där. Det 
var ju vi på finansen. Vi pytsade ju in ett antal miljarder för att 
lugna ner lärarna i den här förhandlingsomgången för att det här 
skulle bli av. Var det någon som gjorde någonting där så var det 
väl Anita men Göran Persson hade vi inte så mycket att göra 
med...”. Det var väl slängigt sagt och nu är Odd borta men det 
där var uppenbarligen en attityd ifrån finansen att det var eko-
nomiska incitament. 
 
Maria Leissner 
Tack, Erik. 
 
Publikfråga 
Niklas Stenlås, skolforskare från Uppsala universitet. Det är ju 
ändå så att de här två reformerna som vi har diskuterat idag, 
kommunaliseringen och friskolereformen, det är de största och 
viktigaste skolreformerna under de senaste 25 åren. Eller när-
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mare 30 nu då. Och de måste ju ändå ha ett stort ansvar för hur 
skolan har förändrats, för de skolförändringar som vi har sett.  

Och då tycker jag vi har hört från panelen väldigt intressanta 
saker idag. Till exempel att Ingvar Carlsson ville det. Att finan-
sen spelar en viss roll. Det handlar mycket om politisk vilja. Att 
man vill göra någonting och man lyckas genomdriva det. Men 
jag tänker mig då som historiker, förflyttar vi oss tillbaka i tiden 
till 80-talet så hade vi en utredningstradition. Ingen av de här två 
reformerna utreddes egentligen. Var fanns kunskapsunderlaget 
för de här två reformerna? Det tycker jag skulle vara väldigt 
intressant att veta. Anledningen till att vi har ett vittnessemina-
rium här idag, vi måste fråga om hur det var, det är för att det 
inte finns något utredningsmaterial som vi kan gå till och se vad 
var det som låg bakom de här reformerna. Hur hade man tänkt i 
Utredningssverige? Okej, det har kanske förfallit idag men då var 
det ju meningen att politiska intressen, organisationer, fackfö-
reningar och forskare skulle sammanjämka sina åsikter i en ut-
redning. Det här kunde ta väldigt lång tid men ofta så kom det 
ganska väl genomtänkta resultat ur de här utredningarna. Men 
här tycks… alltså skolreformen tycks ju vara ett exempel på att, 
att utredningsväsendets förfall. Att utredningarna spelade ingen 
roll. Vi brydde oss inte om att utreda.  

Så jag har två frågor här. En till Christer och det är: Vad upp-
fattar du var det centrala kunskapsunderlaget för kommunalise-
ringsreformen? Vad byggde man på när man var så säker på att 
det här var en bra väg att gå? Och den andra frågan är till Peje: 
Den borgerliga regeringen tillsattes hösten 1991, några månader 
senare hade man ett lagförslag. Ska vi fatta det som det här hade 
man med sig från Kreab, det här förslaget? Eller varifrån kom… 
hur kunde man veta att det här var en bra väg att gå och att… 
Frågan kanske ska ställas till de politiskt ansvariga på departe-
mentet men de finns ju inte här. Så att det var mina frågor. Tack. 
 
Maria Leissner 
Strålande frågor. 
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Johanna Ringarp 
Det var bra frågor som vi hade, och här har vi ytterligare en. 

 
Publikfråga 
Jag heter Kjell Östberg och kommer också från Samtidshisto-
riska institutet. Jag vill komplettera med en fråga till Ann-
Cathrine också. Du tog upp att det var ett problem med att 
behandlingen av kommunaliseringen gick så snabbt och med så 
dåligt underlag. Jag skulle vara intresserad av samma reflektioner 
när det gäller de här friskolereformerna, när du dessutom hade 
den aktiva rollen av att vara ordförande i utbildningsutskottet. 
Hur snabbt gick det då? Hur såg kommunikationen ut bland ut-
skottet och departementet, det skulle vara roligt att höra mer om. 
 
Johanna Ringarp 
Tack. Vi kommer göra så nu att alla ni i panelen får möjlighet att 
kommentera runt de här frågorna och om det är någonting kort 
till varandra. 
 
Håkan Blomqvist 
Det finns en fråga till. Är det möjligt? 
 
Maria Leissner 
Jättekort, jättekort. 
 
Publikfråga 
Pia Enochsson heter jag och jobbade som politisk sakkunnig på 
departementet åt Bengt Göransson på 1980-talet under den här 
tiden. Jag har en fråga som rör valfrihet när det gäller lärarut-
bildning. Den frågan har ju aldrig varit uppe och det är väl känt 
att det finns stora brister på lärarutbildningen. Har det aldrig 
varit med i diskussionerna, både då och nu, så att säga, när det 
gäller möjligheten att få välja? 
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Maria Leissner 
Jättebra fråga. 
 
Johanna Ringarp 
Tack så mycket. Vi har alltså fått ihop väldig massa bra frågor. 
En kan sammanfattas som: Det fanns ett skolprojekt under kom-
munaliseringen. Fanns det något liknande när det gäller fri-
skolan? Antingen på departementet eller på Kreab. Vi har en 
fråga om valfriheten också, och också en vad det gäller lärarut-
bildningen och annat. 

 
Maria Leissner 
Och om finansens roll hade vi inte bara frågor, utan också be-
lysande sakkunskap. Vi hade en fråga om, var det medvetet och 
genomtänkt det där med vinstdrivande företag? En fråga som vi 
var inne på men inte riktigt lyckades klämma in hur det egent-
ligen var. Och så var det väl, just det, det var nog det. Så att var 
och en av er, två minuter. Vem ska vi börja med? 
 
Johanna Ringarp  
Bo viftar, då får du dina två minuter. 
 
Bo Jansson 
Tack, det fanns några fler frågor också. Det som Niklas Stenlås 
tog upp det är ju precis det man också kan jämföra med när man 
pratar om Finland. Att vi i Sverige har gjort reformer utan några 
utredningar som helst och det har varit politiska beslut. Och 
skolan har ju närmast blivit, så upplever vi lärare i alla fall, som 
ett politiskt slagfält där vi används som redskap mer än att man 
vill åstadkomma förbättringar. Det kan vara en av förklaringarna 
jämfört med Finland, där det ju inte har varit så.  

Det är också det som Peje var inne på. Alltså när vi pratar om 
vad vi i Lärarnas Riksförbund vill så pratar vi om nationell finan-
siering. Vi förstår inte poängen med att det kan skilja så mycket 
som 70 000, nästan upp till 140 000 per elev, beroende på vilken 
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kommun det är. Vi tror verkligen på att det vore en likvärdig-
hetsreform med nationell finansiering utifrån en socioekono-
misk fördelning utifrån elevernas bakgrund. Vi har sett i andra 
länder att det är fullt möjligt. För så är det ju för Peje eller andra 
som vill starta friskolor. Att det är helt beroende på i vilken 
kommun man lägger skolan så får man skolpeng efter kommu-
nala beslut.  

Sen är det också frågan om det statligt eller kommunalt har 
betydelse. Ja, det är ju så, efter den senaste PISA-rapporten så 
har det mesta av debatten rört sig på nationell nivå. Men det är 
ju ändå så att under snart 25 år så är det kommunerna och där-
med också indirekt friskolorna beroende på vilken kommun de 
ligger i, som har haft hela makten hur mycket finansiering man 
lägger på skolan. Vilka lärare man anställer, vilka ämnen hur 
mycket annan personal man anställer, hur mycket tid man ger 
lärarna osv. Hela genomförandeansvaret ligger ju faktiskt på den 
kommunala nivån. Det är det som avgör, det är därför det blir så 
stora skillnader. Så kan vi inte ha det, det är därför vi vill göra 
förändringar. Tack. 
 
Maria Leissner 
Micken till Lars Leijonborg. 
 
Lars Leijonborg 
Man kanske ska komma ihåg att Göran Persson fick inte bara en 
ny fru utan han blev ju också statsminister på det här. Som ut-
brutet förändringsprojekt är det enastående vad han gjorde 
under ett par år. Alltså Machiavelli framstår som en amatör 
jämfört med det här: Spela ut det ena fackförbundet mot det 
andra. Få finansen att betala lönehöjningar. Det var faktiskt så 
att när TCO-lärarna till slut röstade om saken så blev det faktiskt 
en majoritet för att säga ja till det här avtalet som LR var så 
kraftfullt och enigt emot. Men på ett fantastiskt sätt… och få 
med Ylva Johansson som då var vänsterpartist och sedan blev 
sosse och så vidare på det här, det var fantastiskt. Och där ingick 
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att landet stod i brand så att säga. Det var den bedömning man 
gjorde att det var mycket allvarliga kriser och att man måste 
handla fort. Och ett kommunalråd från Katrineholm är van att få 
igenom sina förslag utan alltför mycket tjafs och det var just det 
som man ville ha här.  

Och det här med utredningar… det fanns ett uttryck på den 
tiden: ”Begrava i en utredning”. Det var någonting som tog all-
deles för lång tid. Här var det människor som visste vad de ville 
och såg till att de också genomförde det. EU-medlemskapet det 
var ju en fotnot i en proposition. Så att det här gick fort. Jag ska 
också bara säga: Hur hade det gått om vi inte hade släppt in 
aktiebolag? Ja, då hade vi inte fått en till 16 på 20 år. Det vill säga 
den accelerationen hade aldrig kommit om vi inte också hade 
tillåtit vinstintresse. Jag tror för min del att det vi inte förutsåg, 
det var att det också fanns aktiebolag som hade en väldigt kort-
siktig syn på utbildning och jag tror att det var egentligen där 
som det gick lite fel. 
 
Maria Leissner 
Tack. Peje, hur var det egentligen? Var lagförslaget och kokade 
på Kreab innan det kom till departementet? 
 
Peje Emilsson 
Nej, du måste skilja lite grand mellan Kreab och att jag är poli-
tisk aktiv. Jag har mellan 1965 och fram till 2000 lagt omkring 4-
500 timmar om året på politiskt arbete – arbete i vår svenska 
demokrati. Jag har suttit i landstinget, hälso- sjukvårdsnämnden, 
jag har suttit i partistyrelsen, jag har varit ordförande i Fria 
Moderata Studentförbundet. Det är klart att man då jobbar med 
valfrihetsfrågor. Det handlar om mig, inte om Kreab. Mitt enga-
gemang, det frivilliga arbetet har funnits där.  

Får jag ta den andra frågan om aktiebolag. Nej, det är faktiskt 
så att då hade det inte blivit något. Det är en av de största miss-
uppfattningarna att vi är unika på det här området. Den snab-
baste växande skolsektorn över hela världen idag är aktiebolag. 
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Det som är unikt för oss i Sverige är att vi har en gemensam 
finansiering så att ingen behöver betala själv. Jag hade nyligen en 
mycket intressant dialog med Ed Miliband. Det är jätteskönt att 
få angripa honom från vänster. Hur kan man försvara det eng-
elska systemet där fem procent av de rika, går i skolor där kost-
naden per elev är tre gånger så mycket som snittet i vanliga eng-
elska skolorna. Det är likadant i New York. Fina och rika männi-
skorna har sina reservat. 

Gemensam finansiering och fritt val för alla är det unika i den 
svenska modellen som är så otroligt viktigt. Med aktiebolag så 
får du ett system som gör att du kan bygga fler och fler skolor 
och få en större effektivitet i det. 

Avskaffas skolpeng och fritt skolval kommer vi i Sverige få en 
privatskolsektor på 3-5 procent för de som har råd att betala och 
ni kan vara övertygade om att överklassen och de religiösa kom-
mer bygga sina egna skolor. Det Sverige vill inte jag ha. 
 
Maria Leissner 
Tack, Peje. Ann-Cathrine. Hur var det med friskolereformerna? 
Hur snabbt gick det egentligen och hur kunde det gå så snabbt? 
 
Ann-Cathrine Haglund 
Jag vill säga att när det gäller kommunaliseringen så instämmer 
jag helt i beskrivningen som Lars gav. Och det är klart att hade 
det varit eller blivit en utredning eller en analys, då hade kanske 
känslorna lugnats därför att man hade fått svar på alla de fråge-
tecken man hade. Eller också hade det kanske inte blivit någon 
kommunalisering som jag sa tidigare. När det gäller friskolorna, 
alltså det här med att Kreab skulle ha skrivit någon proposition, 
det har jag då aldrig överhuvudtaget hört talas om eller kunnat 
föreställa mig… utan den skrevs naturligtvis utav departementet.  

Om sen det fanns influenser ifrån olika håll så gjorde det väl 
det. Men frågan om valfrihet, att välja skola för att skolan skulle 
påverkas och få högre kvalité och vitaliseras var ju en gammal 
tanke i det parti som jag företrädde och den tanken fanns ju 
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också i andra borgerliga partier. Så det var inte så konstigt att 
det gick ganska snabbt när man fick till den propositionen. Men 
det här med Kreab, det är idag första gången jag har hört detta. 
 
Johanna Ringarp 
Men var kommunaliseringsreformen då en förutsättning för fri-
skolereformen? Att man såg att man kunde driva på mot en 
decentralisering och en förändring. 

 
Ann-Cathrine Haglund 
Nej, vi ville ju ha en decentralisering ut till de som var verk-
samma ute i olika verksamheter alltså även i skolan. Lärare och 
elever och föräldrar. Det var ju den decentraliseringen som vi 
ville ha. Inte den här ut till kommunpolitikerna. 

 
Maria Leissner  
Tack Ann-Cathrine. Ja, då så undrar vi naturligtvis här, för det 
finns flera frågor här till Christer. Valfrihet i lärarutbildning, 
skulle jag vilja höra om du har några kommentarer till. Hur ser 
du på det här med kritiken om att det inte vara tillräckligt utrett? 
Och, kunskapsunderlaget, framförallt för kommunaliseringsre-
formen, var ju din fråga. Varsågod. 
 
Christer Wretborn 
Ja, det finns ju mycket att kommentera här tycker jag, när man 
lyssnar på mina kollegor i panelen. När den borgerliga regering-
en tillträdde 1991 genomfördes slag i slag valfrihetsreformen, 
skolpengen, etableringsfrihet för skolföretag. Sektorsbidraget till 
skolan avskaffades och ersattes med ett generellt kommunbidrag. 
När sedan åtstramningspolitiken inleddes med nedskärningar i 
de kommunala bidragen kunde skolan inte skyddas. Och det här 
genomfördes utan något speciellt underlag eller särskilda utred-
ningar. Det som fanns var att Beatrice Ask i egenskap av skol-
borgarråd i Stockholm hade bett sin ledning, administration i 
Stockholm, att utreda förutsättningarna för skolpeng om kom-
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munaliseringen skulle gå igenom. Det var i stort sett det enda 
som fanns.  

Den andra frågan om det fanns någon utredning om kom-
munaliseringen. Ja och nej kan man väl säga. Frågan har ju dis-
kuterats redan av 1946 års skolkommission där föreslår man 
faktiskt detta och frågan har också diskuterats senare. Så frågan 
var egentligen inte ny. Men det är väl klart att hade propositio-
nen, som kom 1988, varit mer omfattande och tagit upp de här 
frågorna på ett mer utförligt sätt och lagt förslag i den här rikt-
ningen hade det funnits mer tid för att genomföra reformen.  

Så till frågan om det var finansen som drev igenom det eller 
om det var Utbildningsdepartementet eller Statsrådsberedning-
en. Alltså min uppfattning är ju att det här var initierat från 
Statsrådsberedningen från början. Men det är klart att Statsråds-
beredningen som sådan har ju ingen apparat för att skriva pro-
memorior, för att göra budgetunderlag och sådana saker. Och ur 
Finansdepartementets synvinkel så var det viktigaste att statsbi-
draget till skolan inte ansågs fungera. Men det var också frågan 
om en strukturreform, att förändra den offentliga sektorn som 
var ett uppdrag för hela regeringen att arbeta med, även Finans-
departementet.  

Så Finansdepartementet hade också starka intressen i den här 
frågan. Det är klart att det fanns en besvikelse från Finansdepar-
tementets sida när den proposition som kom 1988 inte levde upp 
till förväntningarna. Regeringsombildningen våren 1991 innebar 
förändringar på Utbildningsdepartementet men själva ombild-
ningen hade säkert också andra bevekelsegrunder. Och då kom 
Göran Persson in och genomförde skolreformen. Och vad reger-
ingsbildaren visste om hans möjligheter att lösa uppgiften har 
inte jag någon aning om.  

Uppdraget var troligen ganska klart formulerat. Min uppfatt-
ning är att Ingvar Carlsson själv hade en klar uppfattning om 
vad som skulle uppnås. Och det är jag ganska övertygad om att 
han framförde till Göran Persson. Om också Odd Engström var 
involverad i detta, ja det är möjligt, han hade jobbat nära Ingvar 
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Carlsson. Det blir en märklig diskussion om vem som gjorde vad 
i den här frågan. Regeringen är ett kollektiv där alla har att se till 
helheten. Så vem som låg bakom förslaget om ett lönelyft till lä-
rarna är ointressant eftersom det inte hade kunnat genomföras om 
inte alla inblandade var överens.  

Men jag vill ändå påstå att det var Utbildningsdepartementet 
som genomförde reformen och att Göran Persson hade en aktiv 
och drivande roll under hela processen. Statssekreterare Anitra 
Steen ledde skolprojektet på departementet och tog fram under-
laget i arbetet. När det gäller valfriheten har jag inte så mycket att 
kommentera. 

 
Maria Leissner 
Det är två frågor egentligen som inte har blivit besvarade. Dels 
om valfriheten i lärarutbildning och den finska skolan. Har vi 
någon volontär här men extremt snabb. Ja, Peje. 

 
Peje Emilsson 
Jag hade en intressant debatt i anledning av en bok för några år 
sedan av en av männen bakom PISA som talade om de två finska 
undren. Det ena var Nokia, det andra var den finska skolan. Och 
han var klädsam nog – efter Nokias fall – att säga: ”Vi har en del 
problem i Finland också.” De har på många sätt varit jätteduktiga i 
Finland, hållit uppe lärarnas status och mycket annat. Men de 
brottas med en hel del problem också. Läs Per Stenbecks artikel 
här nyligen, så ser ni att det inte är med automatik som Finland 
är så himla mycket bättre än Sverige om man borrar lite till. 
 
Maria Leissner 
Pia, är du nöjd? Är det någon du vill liksom grilla lite mer för att 
få fart på den frågan. För jag tycker fortfarande din fråga är den 
som hänger i luften. 
 
Pia Enochsson 
Nä, det är ju ingen som har svarat på den frågan… 
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Maria Leissner 
Då så, då får vi helt enkelt säga så här att tack så hemskt mycket 
till panelen, för att ni har belyst väldigt viktiga delar av det här 
skedet MEN inte hela sanningen. Jag tror ni har gett oss några 
nya bitar av sanningen. Det finns ytterligare några bitar att kom-
plettera med. Vi är oerhört tacksamma för att ni har velat 
komma. Tack så jättemycket till en engagerad publik. 
 
[Applåder]. 
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I debatten om den svenska skolans kris lyfts ofta betydelsen 
av de omfattande reformer som genomfördes under några år 
kring 1990 fram. Det gäller framför allt kommunaliseringen, 
införandet av skolpeng och det fria skolvalet. Hur gick 
besluten till? Vilka var de centrala aktörerna? Vad var syftet 
med reformerna?

I juli 2014 bjöd Samtidshistoriska institutet vid Södertörns 
högskola tillsammans med Lärarnas Riksförbund in några 
aktörer som på olika sätt varit aktiva under 1990-talets skol-
reformer till ett vittnesseminarium. Utgångspunkten var att 
de skulle ge sin minnesbild av skeendet, vilken roll de själva 
spelat, samt hur de nu, cirka 25 år senare såg på resultatet. 

Medverkande: Lars Leijonborg (FP), f.d. utbildningsminister 
och partiledare, Christer Wretborn f.d. ambassadör, departe-
mentsråd och central tjänsteman vid kommunaliseringen 
1989, Ann-Cathrine Haglund (M), f.d. landshövding, ord-
förande Riksdagens utbildningsutskott 1991–1993, Peje 
Emilsson, grundare av och ordförande för Kunskapsskolan 
och Bo Jansson, förbundsordförande, Lärarnas riksförbund.
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