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Abstract 
 
This essay is named �Freedom of choice or equality? � A study of the political arguments 

used during the free-standing school reform on the basis of John Rawls theory of justice�. 

The ambition with the essay is to examine the political arguments used for and against the 

mainstream introduction of free-standing schools in Sweden 1991-1992.   

 

In the essay I will examine which political parties who used specific political arguments. 

After I have analyzed the arguments they will be placed in different justice outlooks such as 

social-liberalism, socialism and neo-liberalism. My theoretical tool during the research is John 

Rawls theory of justice which is one of the most recognized justice-theories in modern 

political science.  

 

Keywords: Free-standing schools, freedom of choice, equality, John Rawls, theory of justice, 

socialliberalism, socialism and neoliberalism.  
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1. Inledning 
1.1 Ämnesval 

 

Med denna kandidatuppsats kommer jag att avsluta min utbildning på den kompletterande 

lärarutbildningen vid Södertörns Högskola. Uppsatsen kommer att skrivas inom ramen för 

den akademiska disciplinen utbildningsvetenskap, vilket är den inriktning man läser på det för 

lärarexamen obligatoriska allmänna utbildningsområdet (AOU). I centrum för undervisningen 

på det kompletterande lärarprogrammet vid Södertörns högskola och för den 

utbildningsvetenskapliga forskningen står begrepp som individens lärandeprocess, 

kunskapsbildning och utvecklandet av olika kunskapstraditioner samt utbildningssystemets 

roll i samhällsutvecklingen. Men utbildningsvetenskap som forskningsområde är 

tvärvetenskapligt och till stora delar fortfarande under utveckling. Ett uppsatsarbete i 

utbildningsvetenskap kan därför ha en stor spännvidd i valet av undersökningsämne. Det 

grundläggande vetenskapliga kriteriet är dock att den färdiga uppsatsen håller en vetenskaplig 

struktur utifrån begrepp som kritiserbarhet, kontrollbarhet och kommunicerbarhet1.  

 

Då jag själv kommer ifrån en humanistisk-samhällvetenskaplig ämnesbakgrund med studier i 

akademiska discipliner som historia, statsvetenskap, samhällsgeografi och offentlig rätt är det 

min ambition att knyta an mitt uppsatsarbete i utbildningsvetenskap till dessa ämnen. Därför 

har jag valt att forska kring den friskolereform som genomfördes i Sverige i början av 1990-

talet.  

 

Anledningen till mitt ämnesval är att friskolereformen har fått stora konsekvenser för både 

undervisningen i och organiseringen av dagens svenska skolsystem. Det gör den intressant 

både utifrån ett utbildningsvetenskapligt, statsvetenskapligt och historiskt perspektiv. 

Ytterligare en anledning till att jag valt att skiva om just friskolereformen är att ämnesvalet 

knyter an till mitt personliga intresse för skol- och utbildningspolitik. I en framtida 

yrkeskarriär som lärare anser jag det också vara en nödvändighet att inte bara behärska 

undervisningssituationen i klassrummet utan även känna till den svenska skol- och 

utbildningspolitikens utveckling över tid, och relatera denna till sin yrkesutövning. De senaste 

åren har friskolor på både grundskole- och gymnasienivå ökat markant. Därför är det inte 

osannolikt att många av de lärare som examineras idag kommer att arbeta på en friskola i 

framtiden, vilket gör mitt ämnesval både relevant och aktuellt.    
                                                
1 Stukat, 2005, s. 9 
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1.2 Syfte och frågeställning 

 

Mitt huvudsakliga syfte med uppsatsarbetet är att undersöka och analysera den politiska 

argumentation vilken fördes i samband med att friskolereformen genomfördes utifrån ett 

rättviseperspektiv. Eftersom skolpolitiken och organiseringen av den svenska skolan är ett 

ämne som berör väldigt många människor är det ett antagande ifrån min sida att 

friskolereformen föregicks av en omfattande politisk debatt där anhängare och motståndare 

till friskolereformen utvecklade sina argument. Det är just dessa argument som är intressanta 

för mitt forskningsarbete. För att det skall vara möjligt att analysera en politisk debatt krävs 

det en väl avvägd frågeställning som gör hanteringen av källmaterialet så effektivt som 

möjligt. De frågeställningar som jag kommer arbete utifrån är; Vilka argument användes för 

respektive emot friskolereformen utifrån ett rättviseperspektiv?  Vilka politiska partier 

använde sig av de olika argumenten? 

 

1.3 Avgränsningar  

 

Ett vanligt misstag i ett uppsatsarbetes forskningsprocess är att ämnesvalet är för stort och 

därmed oöverblickbart. Uppsatsarbetets forskningsprocess kräver tydlig fokusering och 

begränsning för att vara framgångsrik2. Tidsmässigt kommer jag därför, efter en inledande 

historisk bakgrund till svensk skolpolitik, begränsa mitt forskningsarbete till perioden 1991-

1992. Anledningen till att jag gör just denna begränsning är att Sverige under perioden 1991-

1992 styrdes av en borgerlig regering vilken genomförde en rad avregleringar av tidigare 

statlig och kommunal verksamhet, däribland friskolereformen vilken drevs igenom den förste 

juni 1992.  

 

Perioden mellan 1991-1992 är även intressant utifrån ett större politiskt och ekonomiskt 

perspektiv. Politiskt markerar perioden 1991-1992 starten för utvecklingen mot ett mer 

liberalt samhälle efter kommunismens fall och det långa socialdemokratiska maktinnehavet i 

Sverige. Utifrån ett interkulturellt perspektiv markerar perioden 1991-1992 också en tid då 

Sverige tog emot en av de största flyktingströmmarna i modern svensk historia. Ekonomiskt 

är perioden 1991-1992 intressant eftersom Sverige gick igenom en djup lågkonjunktur med 

rekordhög arbetslöshet. Åren 1991-1992 är således en mycket förändringsbelägen tid.   

                                                
2 Ibid, s. 19 
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1.4 Material och forskningsläge 

 

Under uppsatsarbetet kommer jag att använda mig av både primära och sekundära källor. De 

primära källorna är framförallt användbara under själva forskningsarbetet där jag undersöker 

den politiska debatten kring friskolereformen. De primära källor som blir aktuella för mitt 

forskningsarbete är statliga offentliga utredningar (SOU), propositioner och motioner. SOU:s 

är särskilt bra att använda som källor i utbildningsvetenskapliga uppsatsarbeten eftersom 

utbildningsdepartementet årligen har ett flertal SOU-uppdrag med syfte att utreda sakfrågor i 

utbildnings- och skolpolitiken3. 

 

Under själva inläsningsfasen och i den historiska bakgrunden till svensk skolpolitik kommer 

jag främst att använda mig utav sekundära källor i form av relevant litteratur som berör mitt 

ämnesval. Det nuvarande forskningsläget om svensk skolpolitik och friskolereformen är enligt 

min bedömning relativt brett och omfattande men jag har inte hittat någon forskning vilken 

enbart fokuserar på att analysera argumenten för och emot friskolereformen. Den mesta av 

forskningen verkar istället gå betydligt djupare än så och sätter den svenska skolpolitiken i ett 

större historiskt eller politiskt sammanhang. Ibland de böcker som rör den svenska 

skolpolitiken kommer jag att använda mig av Bo Lindensjö och Ulf P. Lundgrens 

�Utbildningsreformer och politisk styrning�, Karin Hadenius �Jämlikhet och frihet � politiska 

mål för den svenska grundskolan� samt Gunnar Richardssons �Svensk utbildningshistoria � 

skola och samhälle förr och nu�.   

 

I Bo Lindensjös och Ulf P. Lundgrens �Utbildningsreformer och politisk styrning� redogör de 

båda författarna för och analyserar hur den svenska grund- och gymnasieskolan påverkats i 

samband med 1900-talets omvälvande samhällsförändringar. Deras huvudtes är att skolan är 

en reflektion av det samhälle som den existerar i och att skolan förändrats i takt med det 

omkringliggande samhällets politiska och ekonomiska strömningar. Bo Lindensjö och Ulf P. 

Lundgren använder sig bland annat av jämlikhetsbegreppet som teoretiskt verktyg och visar 

på hur den skiftande innebörden i jämlikhetsbegreppet har förändrats ifrån det tidiga 1900-

talets betoning på en stark jämlikhet och likvärdig utbildning för samtliga elever till det sena 

1990-talets betoning på alla elevers rätt till lika möjligheter i den svenska skolan4. En 

nyansskillnad vilken de ger stor betydelse.    

                                                
3 Ibid, s. 25 
4 Lindensjö och Lundgren, 2005, s.28-55 
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I Karin Hadenius �Jämlikhet och frihet � politiska mål för den svenska grundskolan� fortsätter 

hon på samma tema och visar på hur begreppen jämlikhet och frihet varit centrala för 

utformandet av den svenska skolpolitiken ifrån 1950 framtill det att boken skrevs 1990, det 

vill säga före friskolereformen. Precis som Bo Lindensjö och Ulf P. Lundgren analyserar och 

problematiserar Karin Hadenius den svenska skolpolitiken. Karin Hadenius visar framförallt 

på hur skol- och utbildningspolitiken i Sverige reformerats under tid men hela tiden haft 

jämlikhets- och frihetsbegreppet som centrala ledstjärnor, oavsett vilket politiskt styre som 

legat bakom de reformer vilka genomförts. Karin Hadenius gör också en intressant iakttagelse 

när hon påpekar att statsmakten kan besluta om ändrad organisation av skolan och läroplanen 

men att styra den enskilde lärarens arbete är betydligt svårare eftersom man inte kan lagstifta 

om individuella undervisningsmetoder5.  

 

Gunnar Richardssons �Svensk utbildningshistoria � skola och samhälle förr och nu� ger även 

den en utförlig bakgrund till den svenska skolpolitikens historiska utveckling ifrån 

medeltidens klosterskolor till dagens internetbaserade undervisning. Gunnar Richardsson 

lägger dock en stor tyngdpunkt på 1990-talets skolpolitik vilken han delar upp i två delar. 

Dels utvecklingen av den statliga skol- och utbildningspolitiken innan det kunskapssamhälle 

som Sverige var på väg mot före 1970 och dels utvecklingen därefter med exempelvis 1990-

taltes kommunaliserade och privatiserade skolorganisation.  

 

Utöver dessa vetenskapliga böcker finns det en rad böcker som utvärderar friskolereformen 

ifrån ett mindre vetenskapligt och mer politiskt perspektiv. Ibland dessa finns exempelvis F 

Michael Sandströms �Rätt att välja � hur konkurrens leder till bättre skolor� vilken tydligt tar 

ställning för friskolorna och menar att dessa lett till ett förbättrat skolsystem på grund av en 

ökad konkurrenssituation mellan de olika skolorna. En annan titel med en mer politisk och 

mindre vetenskaplig ansats är Karl Ågerups �Barnens marknad�. Karl Ågerup är till skillnad 

ifrån F Michael Sandström betydligt mer skeptisk till friskolesystemet och menar att detta för 

med sig stora risker för barn och ungdomars skolgång. Bland annat menar Karl Ågerup att det 

finns en ökad risk för att barn och ungdomar utnyttjas av markandskrafter och att deras 

utbildning blir en handelsvara på en konkurrensutsatt marknad, där elever ifrån svagare socio-

ekonomiska grupper inte har samma möjlighet att tillförskaffa sig de mögligheter som ges 

jämfört med elever ifrån en mer akademisk miljö.    

                                                
5 Hadenius, 1990, s.28 
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1.5 Teoretisk utgångspunkt och hypotes 

 

Mitt forskningsarbete kommer att bedrivas med utgångspunkt ifrån John Rawls teori om 

rättvisa, vilken är en av den samtida politiska teorins mest erkända rättviseteorier och flitigt 

använd inom det statsvetenskapliga forskningsfältet. John Rawls menade att rättvisa är den 

främsta dygden för samtliga samhällsinstitutioner, på samma sätt som sanning är den främsta 

dygden för individens tankesystem. Lagar och samhällsinstitutioner som inte är rättvisa skall 

därför avskaffas. Rättvisebegreppet är enligt John Rawls alltid överordnat frihets- och 

effektivitetsbegreppet, eftersom rättvisan förnekar att några individers förlorande frihet eller 

effektivitet kan rättfärdigas av att andra individer får dela på ett större värde6.  

 

Vidare menar John Rawls att samhällets grundstruktur är rättvisans främsta föremål eftersom 

effekterna av denna struktur är de mest djupgående för individerna. Oundvikliga ojämlikheter 

som social och ekonomisk bakgrund kan bara regleras med hjälp av en samhällsstruktur i 

vilken de grundläggande rättigheterna och skyldigheterna fördelas utifrån ett för 

rättvisebegreppet legitimt sätt.  John Rawls vänder sig dock emot Jean-Jaques Rosseaus 

uppfattning om rättvisebegreppet som ett samhällskontrakt. Den vägledande tanken för John 

Rawls är istället att rättviseprinciperna skall reglera vilka typer av styrelseformer som kan 

upprättas inom ramen för en rättvis samhällsstruktur7. 

 

De som ger sig in i en specifik typ av styrelseform eller handling väljer således enligt John 

Rawls själva vilka rättviseprinciper som skall gälla. Om samtliga berörda individer väljer att 

acceptera utfallet av styrelseformen är det också rättvist, oavsett hur det ser ut. För att den 

mest rättvisa styrelseformen skall kunna upprättas menar dock John Rawls att det krävs �en 

slöja av okunnighet� kring den egna individens sociala och ekonomiska status. Med detta 

menar John Rawls att individens åsikt kring en styrelseform uteslutande är sammanflätad med 

den personliga sociala och ekonomiska bakgrunden, vilket omöjliggör ett rationellt 

beslutsfattande utan hänsynstagande till försvar av den individuella statusen. Om däremot 

individen är omedveten om sitt personliga bagage är sannolikheten betydligt större att den 

upprättade styrelseformen är acceptabel utifrån ett rättviseperspektiv för samtliga 

beslutsfattare8.      

                                                
6 Carbin (red), 2004, s.87 
7 Ibid, s. 88. 
8 Ibid, s. 89 
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John Rawls skiljer dock mellan två olika rättviseprinciper. Den första av dessa 

rättviseprinciper menar att alla individer har rätt till så vidsträckta friheter som möjligt att 

fatta sina egna beslut så länge dessa inte kränker andra individer, men den andra 

rättviseprincipen menar att sociala och ekonomiska ojämlikheter bara är förenliga med 

rättvisebegreppet om kompenserade och fördelningspolitiska åtgärder ges till de mest utsatta i 

den befintliga styrelseformen. Båda dessa rättviseprinciper utesluter dock att institutioner kan 

rättfärdiga att några individers umbäranden uppvägs av en total förbättring i styrelseformen. 

Det finns enligt John Rawls inget rättvist i att några får det mindre bra för att de flesta skall få 

det bättre, däremot finns det inget orättvist i att ett fåtal får mer förmåner så längre dessa 

förmåner kommer de socialt och ekonomisk mindre gynnade till del och att deras situation 

därigenom förbättras9.  

 

Det resonemanget placerar John Rawls teori om rättvisa i en socialliberal rättvisetolkning. 

Den placeringen gör jag eftersom den nyliberala synen på rättvisa är att samtliga individer har 

samma frihet och lika möjligheter att lyckas, men eftersom den nyliberala nattväktarstaten gör 

några egna ansträngningar så är det faktiska utfallet starkt påverkad av individens sociala och 

ekonomiska bakgrund. John Rawls teori om rättvisa hör inte heller hemma i den socialistiska 

synen på rättvisa eftersom den menar att styrelseskicket inte skall skapa och garantera ännu 

mer tilltalade utsikter för individer som redan är socialt och ekonomiskt bättre tillfördelade. 

Enligt denna skall samhällsinstitutionerna istället identifiera den minst gynnande individen 

och utgå ifrån denna när samhällsreformer diskuteras och genomförs10.     

 

En socialliberal syn på rättvisa korrigerar nyliberalismen syn på frihet och lika möjligheter 

genom att ett fördelningspolitiskt krav på att utbildning och karriärvägar skall stå öppna för 

alla begåvningar oavsett social och ekonomisk bakgrund. Den skiljer sig ifrån nyliberalismens 

nattväktarstat genom att fördelningspolitiken ger alla en rimlig chans att lyckas inte bara i 

teorin utan också i det praktiska utfallet. Samtidigt låter den socialliberala rättvisesynen 

fördelning av social och ekonomisk status bestämmas av den naturliga fördelningen av faktisk 

förmåga och talang. Något en socialistisk rättvisesyn tar avstånd ifrån genom att hävda att en 

specifik styrelseform alltid måste utgå ifrån den minst förfördelade individen i 

samhällsstrukturen11.     

                                                
9 Ibid, s.90 
10 Ibid, s.93 
11 Ibid, s.94 
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För att göra John Rawls teoretiska resonemang mer begripligt och konkret utifrån uppsatsens 

ämnesval kan man tolka John Rawls rättviseteori att han inte på något sätt stödjer en 

urholkning av kvaliteten i de kommunala skolorna, och att dessa måste hålla en lika hög 

kvalitet som friskolorna. Men att John Rawls inte per automatik ser friskolorna som dåliga 

eftersom den konkurrenssituation vilken uppstår i samband med friskolereformen tvingar de 

kommunala skolorna att förbättra sin verksamhet, vilket framförallt elever med svagare social 

och ekonomisk bakgrund tjänar på oavsett i vilken skolform den enskilda individen går.  

 

Min hypotes är att företrädare ifrån politiska partier som moderaterna, folkpartiet, 

centerpartiet och kristdemokraterna utifrån John Rawls rättviseteori betonar valfrihet framför 

jämlikhet och placerar sig i en nyliberal eller socialliberal rättvisesyn medan 

socialdemokraterna och vänsterpartiet betonar jämlikheten framför valfriheten och placerar 

sig i en socialistisk rättvisesyn. Det parti vars syn på friskolereformen som på förhand känns 

svårast att placera är ny demokrati, ett parti som närmast kan betraktas om ett 

högerpopulistiskt missnöjesparti.  

 

1.6 Reflektion kring arbetsmetod 

 

Begreppet ideologi härstammar ifrån grekiskans Idea och betyder läran om idéer. En idé kan 

betraktas som en tankekonstruktion vilken till skillnad ifrån ett mer flyktigt intryck eller 

attityd utmärks av en viss kontinuerlighet12.  Enligt den svenske professorn i statsvetenskap 

och skolforskaren Herbert Tingsten innehåller en ideologi tre huvudsakliga element vilka 

tillsammans bildar en helhet. Det första elementet är grundläggande värdepremisser. Herbert 

Tingsten menar att alla ideologier argumenterar för en särskild syn på en rad nyckelbegrepp, 

som exempelvis rättvisebegreppet. Det andra elementet i en ideologi är enligt Tingsten att det 

ingår verklighetsomdömen i varje ideologis påståenden om företeelser och förhållanden i det 

samhälle som de försöker förklara. Avslutningsvis menar Herbert Tingsten att det tredje 

elementet är att varje ideologi innehåller konkreta rekommendationer och handlingsförslag 

när det gäller samhällets utformning. Tillsammans bildar de grundläggande värdepremisserna, 

verklighetsomdömena och rekommendationerna en helhet vilken utgör en sammansatt 

samhällsåskådning, det vill säga den specifika ideologin13.  

 

                                                
12 Bergström och Boréus, 2005, s.149 
13 Ibid, s.151 
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I mitt uppsatsarbete är det min ambition att analysera den politiska debatten i samband med 

friskolereformen utifrån ett rättviseperspektiv. För detta ändamål planerar jag att använda mig 

av så kallad idé- och ideologianalys. Någon specifik inriktning inom idé- och analysforskning 

finns inte utan det finns ett flertal olika inriktningar för den samhällsvetenskaplige forskaren 

att välja mellan, det är istället forskningsarbetets karaktär som avgör vilken inriktning som 

passar bäst.  Den inriktning som lämpar sig bäst utifrån mitt forskningsområde är att analysera 

vilka rättvisesyner som kommer till uttryck i den politiska debatten om friskolereformen.  

 

Själva analysen kommer jag genomföra med hjälp av ideologiska idealtyper som 

analysverktyg. Idealtyper är en form av tankekonstruktioner vilka traditionellt förknippats 

med den tyske sociologen Max Weber14. Utifrån ideologierna nyliberalismen, socialliberalism 

och socialism som teoretiska verktyg konstruerar jag idealtypiska föreställningar om hur den 

svenska skolan bör vara utformad utifrån ett rättviseperspektiv. Idealtyperna kommer att 

fungera som ett filter vilket placerar den politiska debattens argument i en enligt John Rawls 

rättviseteori nyliberal, socialliberal eller socialistisk rättvisesyn. Rent praktisk kommer jag att 

titta efter ideologisk laddade nyckelord som begreppen valfrihet och frihet samt undersöka 

vilka idéer och rättvisesyner företrädare ifrån de politiska partierna kopplar samman med 

dessa båda begrepp.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
14 Ibid, s. 159 
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2. Historisk bakgrund och skolutveckling 
2.1 Vägen mot en jämlik skola 

 

Varje meningsfull studie av den svenska skolutvecklingen utifrån ett historiskt perspektiv 

förutsätter att skolsystemet betraktas som en samhällsinstitution integrerad i den sociala, 

ekonomiska och politiska verklighet som påverkar dess utveckling. Det går inte att studera 

den svenska skolutvecklingen utan att ta hänsyn till och väga in den sociala, ekonomiska och 

politiska utveckling som pågått parallellt. Skolan har också påverkats av den sociala, 

ekonomiska och politiska utvecklingen i stort samt varit med om att bidra till denna.   

Skolsystemet kan därför betraktas både som en ren funktion i samhällsstrukturen och som ett 

instrument för det politiska styrelseskicket att styra över samhällets utveckling. En historisk 

redogörelse för den svenska skolutvecklingen bör således innehålla dels en studie av hur 

skolan fungerat som leverantör av nödvändig kunskap och dels en studie av varför 

skolsystemet fått en specifik utformning under en särskild tidsepok15.     

 

Om man ser skolsystemets utformning som en ren funktion i samhällsstrukturen vars uppgift 

främst är att tillgodose den rådande samhällsstrukturen med nödvändig kunskap och 

utbildning för dess fortsatta överlevnad kan man ta Medeltidens kloster- och katedralskolor 

som exempel. Kloster- och katedralskolorna kan bara förstås utifrån det dåvarande samhällets 

struktur, i vilken den katolska kyrkan inte bara hade en andlig makt utan även en stor världslig 

sådan. Kloster- och katedralskolorna var således en leverantör av den kunskap som krävdes 

för att bevara den katolska kyrkans makt. Utbildningen fokuserade därför främst på medicin, 

teologi och det latinska språket  

 

På liknande sätt kan man förklara uppkomsten av folkhögskolorna under den senare hälften av 

1800-talet. Folkhögskolorna grundades med syftet att ge den, i jämförelse med andra samtida 

europeiska nationalstater, inflytelserika svenska bondeklassen den kunskap som krävdes för 

att bönderna skulle kunna ta tillvara på sina politiska intressen. Det är därför ingen slump att 

folkhögskolorna kom att etableras efter 1862-års kommunallag, vilken gav ökad makt åt 

lokalförvaltningarna, och 1866-års riksdagsordning, vilken gjorde bondeklassen till den 

dominerande samhällsgruppen i riksdagens andra kammare16.      

 

                                                
15 Richardsson, 2005, s.11 
16 Ibid, s. 12 
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Om man ser på skolsystemet som ett instrument för samhällsstrukturen istället för en funktion 

för särintressen dröjde det däremot innan det relativt begränsade politiska styret kom att 

utnyttja möjligheten att påverka hela samhället genom skolreformer. Under stora delar av 

1800-talet var den dominerande uppfattningen istället att det politiska styret inte hade något 

socialt ansvar för att utbilda �folkets� barn. Detta synsätt började dock försvinna i samband 

med den politiska argumentationen kring införandet av en allmän rösträtt i slutet av 1800-talet 

och i början av 1900-talet. I sin argumentation hade de politiska motståndarna till en allmän 

rösträtt, främst de konservativa, motsatt sig allmän rösträtt eftersom de ansåg folket för 

outbildat för att delta i den demokratiska process som en sådan innebar. Anhängarna till de 

allmän rösträtt, främst liberaler och socialister, menade tvärtom att införandet av en allmän 

rösträtt var ett ypperligt tillfälle att förbättra det svenska skolsystemet och därigenom skapa 

förutsättningar för en fungerande politisk demokrati.   

 
Under 1900-talets första hälft kom också skolsystemet att användas som ett instrument för det 

politiska styret att utjämna de sociala och ekonomiska klyftorna i det svenska samhället. 

Folkskolan utvecklades till en skola för alla och som en gemensam bottenskola även för de 

barn vilka gick vidare till fortsatta studier på realskolor. Under 1940-talet kom också de 

sociala och ekonomiska klyftorna att fungera som ett argument för att ersätta folkskole- och 

realskoleformen och införa en gemensam enhetsskola. Skolan sågs som ett instrument för att 

skapa en framtid i vilken de sociala och ekonomiska klyftorna utjämnats ytterligare. 

Utvecklingen med en mer instrumentell syn på skolan där skolsystemet användes för att skapa 

en större jämlikhet i samhällsstrukturen som helhet fortsatte under 1950- och 1960-talen.  

Utbildningsminister Olof Palme (s) slog 1968 exempelvis fast att �skolan är och förblir en 

nyckel till att avskaffa klassamhället�17.      

 
I slutet av 1960-talet slogs också de tre skolformerna gymnasiet, fackskolor och yrkesskolor 

till en gemensam enhetlig gymnasieskola. Ifrån 1970 infördes också en ny läroplan med 

gemensamma mål och riktlinjer för den nya gymnasieskolan. Den största förändringen 

innebar den nya läroplanen för gymnasieskolans yrkeslinjer i vilka yrkesämnenas dominans 

reducerades, samtidigt som mer teoretiska ämnen som matematik och samhällskunskap 

infördes18.    

 
                                                
17 Ibid, s.13 
18 Ibid, s.127 
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2.2 En skola med lika möjligheter 

 
Under hela 1900-talet framtill ungefär 1970 kännetecknades den svenska skolpolitiken av en 

tydligt politisk styrning vilken såg skolan som ett instrument för att förändra samhället. Men 

efter 1970 skedde en förändring i den svenska skolpolitiken. Redan 1974 presenterades en 

utredning vilken föreslog en ökad decentralisering av det svenska skolsystemet. I SOU:n 

föreslogs att staten skulle garantera att samtliga elever i det svenska skolsystemet fick en 

likvärdig utbildning men att ansvaret för den pedagogiska skulle tas över av kommunerna. 

Kommunerna skulle också ges större möjlighet att spendera det statliga anslaget efter lokala 

behov19.   

 
Utvecklingen mot en ett mer decentraliserat skolsystem fortsatte ytterligare efter att Sverige 

fått en borgerlig regering vid valet 1976. Riksdagen beslutade exempelvis 1978 att ett nytt 

statsbidragssystem skulle införas. Det slogs fast att de kommunala skolstyrelserna dels skulle 

erhålla en basresurs beräknad på antalet elever i deras verksamheter och dels en 

försäkringsresurs vilken de enskilda kommunerna själva fick spendera efter eget önskemål.  

Som ett led i decentraliseringen av det svenska skolsystemet beslutade även riksdagen att den 

statliga regelstyrningen skulle ersättas med en målstyrning20. 

 

Utvecklingen mot mindre statlig styrning av skolan fortsatte under 1980-talet. En SOU, vars 

uppgift var att utreda om ytterligare förändrad ansvarsfördelning i det svenska skolsystemet, 

tillsattes för att undersöka om kommunerna kunde ges mer ansvar för skolverksamheten21. 

När SOU:n var färdig presenterade utbildningsminister Göran Persson (s) 1989 en helt ny 

modell för styrningen av det svenska skolsystemet. Den nya modellen innebar bland annat en 

förstärkt målstyrning. För att detta skulle vara möjligt att genomföra krävdes dock en effektiv 

tillsyn av den kommunala skolverksamheten, vilket resulterade i att Skolverket ersatte 

Skolöverstyrelsen och etablerades som en ny statlig tillsynsmyndighet av det svenska 

skolsystemet22.  För att garantera en likvärdig utbildning i det svenska skolsystemet tillsattes 

även en läroplanskommitté 1993 lade den borgerliga regeringen fram två propositioner om en 

ny läroplan för den svenska grund- och gymnasieskolan vilken bland annat ökade 

målstyrningen i det svenska skolsystemet ytterligare23.  

                                                
19 SOU 1974:36  
20 Richardsson, 2005, s. 107 
21 SOU 1988:20 
22 Richardsson, 2005, s.108 
23 Lindensjö och Lundgren, 2005, s.106 
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2.3 Den fristående skolan 

 

I det svenska skolsystemet finns en lång tradition av enskilda och privat skolor vilka inte 

drivits av staten eller kommunen som huvudman och som framförallt finansierats av privata 

avgifter. Grundkriteriet för att dessa fristående skolor skulle få statligt stöd var att de erbjöd 

en undervisning som saknades inom det ordinarie skolsystemet. De enskilda och privata 

skolorna sågs främst som ett komplement till det ordinarie skolsystemet och många av dem 

hade riksintag. De flesta enskilda och privata skolor var också internatskolor på vilka eleverna 

även kan bo under sin studietid eller skolor med en estetisk-konstnärlig inriktning24.   

 

I början av 1990-talet kom friskolorna att bli föremål för en stor politisk debatt. I betydligt 

större del än vad de hade inflytande i det svenska skolsystemet, men frågan ansågs som 

ideologiskt viktig25. Våren 1991 beslutade riksdagen på uppmaning av den borgerliga 

regeringen att kommunerna borde fördela sina resurser till skolan efter behov till samtliga 

skolor, oberoende av deras huvudmän. Året efter 1992 kom fristående skolor även att 

garanteras medel av den kommun i vilken den specifika friskolan var verksam, oavsett 

inriktning på verksamheten. Kommunerna bands i samband med friskolereformen upp att 

betala minst 85 % av den individuella eleversättningen till friskolorna. Detta innebar större 

möjligheter att starta en fristående skola och öppnade upp för den ökade konkurrens mellan 

kommunala och fristående skolor som vi ser idag. Villkoren för att starta en friskola var till en 

början relativt oreglerat men kom att skärpas betydligt sedan socialdemokraterna återtagit den 

politiska makten 1994. Bland annat infördes ett krav på att varje friskola måste ha minst 20 

elever och att etablerandet av en friskola i ett särskilt område inte får ha �påtagligt negativa 

följder för den offentliga skolverksamheten i kommunen�26.  

 

Men trots de skärpta kraven för att etablera en friskola har andelen friskolor ökat markant 

sedan början av 1990-talet, framförallt på gymnasienivå. Idag går 7 % av Sveriges 

grundskolelever och 13 % av gymnasieeleverna i en friskola. De geografiska skillnaderna är 

dock stora och 118 av landets 290 kommuner saknar ett alternativ till den kommunala skolan 

medan cirka 30 % av eleverna i Stockholmsområdet går i friskolor27.  

 
                                                
24 Richardsson, 2005, s. 112 
25 Lindensjö och Lundgren, 2005, s.109 
26 Richardsson, 2005, s.113 
27 www.friskola.se, 2007-05-12.  
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3. Den politiska debatten 
3.1 Den borgerliga regeringens proposition 

 
Det som kom att inleda friskolereformen var den borgerliga regeringens proposition �Om 

valfrihet och fristående skolor�, undertecknad av statminister Carl Bildt (m) och skolminister 

Beatrice Ask (m). I propositionen redogör Beatrice Ask för friskolereformen och de fördelar 

som hon som ser med att konkurrensutsätta de kommunala grundskolorna.  

 

Enligt Beatrice Ask bör ambitionen med den borgerliga regeringens skolpolitik vara att elever 

och föräldrar inte bara skall kunna välja mellan kommunala och fristående skolor, utan att de 

principer om valfrihet i största möjliga mån skall gälla även i kommunal verksamhet. Målet 

med den borgerliga regeringens skolpolitik menar Beatrice Ask är att åstadkomma största 

möjliga frihet för elever och deras föräldrar att själva välja skola, en möjlighet vilken också 

bör innefatta att välja mellan kommunala och fristående skolor. Rätten och möjligheten att 

välja skola och att välja sina barns utbildning anser Beatrice Ask vara viktig i ett fritt 

samhälle28.  Vidare lyfter Beatrice Ask fram att rätten och möjligheten att fritt välja skola 

också är ett viktigt instrument för att vitalisera det svenska skolsystemet. Det fria valet 

bedöms också kunna stimulera ett ökat engagemang för skolan hos föräldrar och en större 

lyhördhet för elevers och föräldrars önskemål hos kommunala skolor och förvaltningar. En 

sådan utveckling menar Beatrice Ask skulle komma samtliga elever till nytta.29  

 
Beatrice Ask är dock noga med att påpeka att både elever och föräldrar måste få en så bred 

information som möjligt om de valmöjligheter som friskolesystemet för med sig. De 

fristående skolorna måste enligt Beatrice Ask vara öppna för alla elever som enligt lag får 

fullgöra sin skolplikt där och urval mellan behöriga sökande får enbart ske efter av Skolverket 

godkända premisser och metoder. De fristående skolorna måste också bära upp det svenska 

samhällets grundläggande värderingar och förstärka demokratins principer om tolerans, 

samverkan och allas lika berättigande. Vad det gäller elevavgifter slår Beatrice Ask fast att 

dessa skall vara skäliga i förhållande till den verksamhet som bedrivs i den specifika 

friskolan. Frågan om elevavgifter kommer prövas i en särskild utredning men Beatrice Ask 

tror inte att friskolereformen kommer medföra några segregerande avgifter30. 

 

                                                
28 Prop. 1991/92:95, s. 8 
29 Ibid, s.9 
30 Ibid, 10-11 
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3.2 Motioner med anledning av regeringens proposition  

 

3.2.1 Socialdemokraterna 

 
Socialdemokraterna var det parti som först besvarade regeringens proposition om valfrihet 

och fristående skolor. Motionens författare är Lena Hjelm-Wallin (s), utbildningsutskottets 

vice ordförande, men är undertecknad av ytterligare tretton stycken socialdemokratiska 

riksdagsledamöter.  

 

I motionen slås det fast att samhället har ett övergripande ansvar för barn och ungdomars 

skolgång och utbildning. Genom grundskolan skall alla elever, oavsett geografisk hemvist 

eller social bakgrund, erbjudas en likvärdig utbildning. Enligt Lena Hjelm-Wallin är 

grundskolan avsedd för alla och utifrån de skiftande behov som enskilda elever kan ha. Lena 

Hjelm-Wallen slår fast att det är av särskild stort värde att barn och ungdomar i skolan möter 

andra erfarenheter, värderingar och livssyner än de egna. Möjligheterna till detta anses vara 

bäst i en skola i vilken eleverna har skiljda sociala, kulturella och religiösa bakgrunder.  

 

Lena Hjelm-Wallin konstaterar att skolan tilldelats uppgiften som en av samhällets viktigaste 

demokratiserande och jämlikhetsskapande krafter. Det samtida skolsystemet anses dock ge 

stort utrymme för försöksverksamhet och nytänkande på ett sätt som saknar motstycke i den 

svenska utbildningshistorien. Lena Hjelm-Wallin anser därför att behovet av fristående skolor 

utifrån ett pedagogiskt perspektiv är mindre än vad det varit tidigare. Det finns dock 

anledning för det allmänna skolsystemet att vara lyhört och ta till vara på de pedagogiska 

idéer som utvecklats i fristående skolor. Vidare slår Lena Hjelm-Wallin fast att elevers och 

föräldrars inflytande på skolan är mycket viktigt, men att det inte finns några hinder för ett 

starkt engagemang ifrån föräldrarnas sida i det allmänna skolsystemet. Behovet av friskolor 

utifrån elevernas och föräldrarnas perspektiv bedömer därför Lena-Hjelm Wallin minska som 

en konsekvens av 1991-års riksdagsbeslut om att fritt kunna välja skola inom den egna 

hemkommunen. Lena Hjelm-Wallin konstaterar således att de motiv som den borgerliga 

regeringen anger i propositionen om valfrihet och fristående skolor � pedagogisk variation, 

föräldrainflytande och elevers valfrihet � redan väl tillgodoses inom ramen för det allmänna 

skolsystemet. Detta hindrar dock inte att fristående skolor även fortsättningsvis kan spela en 

väsentlig roll i att erbjuda alternativ till det allmänna skolsystemet.  
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Det behovet kvarstår och motiveras av Lena Hjelm-Wallin i respekten för föräldrarnas rätt att 

själva välja skola till sina barn. Lena Hjelm-Wallin menar dock mot att det intresse som förs 

fram i den politiska debatten om fristående skolor mer har att göra med den borgerliga 

regeringens iver av att privatisera offentlig verksamhet än med en bred föräldraopinion av att 

fritt få välja skola till sina barn. Vidare konstaterar Lena Hjelm-Wallin att i regeringens 

proposition motiveras förslagen med att ge barn och föräldrar möjlighet att fritt välja skola 

utifrån egna behov överordnat skolans egentliga mål och det stora demokratiska värde som 

det innebär att alla elever oavsett bakgrund kommer samman i skolan och lär sig att arbeta 

tillsammans.  Värdet av det skolsystem vilket reformer i över 100 år kämpat för, den 

gemensamma skolan för alla barn, förfaller enligt Lena Hjelm-Wallin ha underordnats av idén 

att privatisera offentlig verksamhet.  Avslutningsvis menar Lena Hjelm-Wallin att hon bejakar 

och främjar elevers och föräldrars rätt att fritt välja skola men att hon också ser faror i ett 

system där skolorna i praktiken delvis får rätt att fritt välja mellan sina elever. Trots att 

utredningen om elevavgifter i de fristående skolorna avslutas tar Lena Hjelm-Wallin därför 

bestämt avstånd ifrån elevavgifter, i den frågan finns ingen acceptabel orsak till att skilja 

mellan de offentliga och fristående skolorna.  

 

Motionen yrkar därför bland annat att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad 

i motionen anförts om att ej tillåta elevavgifter vid fristående skola i en situation där denna 

erhåller medel för verksamheten från kommun på ett med kommunens egna skolor likvärdigt 

sätt samt att riksdagen uppdrar åt regeringen att närmare följa och analysera konsekvenserna 

av att kommunerna åläggs en skyldighet att ge bidrag till elever som går i en fristående skola i 

annan kommun31.   

 

3.2.2 Centerpartiet 

 
Företrädare ifrån centerpartiet skrev också en motion med anledning av den borgerliga 

regeringens proposition. Författare till motionen var riksdagsledamot Larz Johansson (c) men 

motionen skrevs under av ytterligare sex centerpartistiska riksdagsmän. I motionen slår Larz 

Johansson inledningsvis fast att rätten att välja skola skall tillgodoses så långt som det är 

praktiskt möjligt. Larz Johansson har dock en invändning mot att regeringens proposition inte 

tar hänsyn till det faktum att också elever i fristående skolor kan vara i behov att offentlig 

skolskjuts för att ta sig till skolan.  
                                                
31 Mot. 1991/92: Ub62 
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Behovet av skolskjuts skall hindra dessa elever ifrån att välja en fristående skola.  Larz 

Johansson menar att det inte är upp till riksdagen att fatta detta beslut utan att rätten till 

skolskjuts för elever i fristående skolor måste fattas av de enskilda kommunerna. Motionen 

yrkar därför att beslut om rätten till skolskjuts för elever i fristående skolor lämnas över ifrån 

riksdagen till kommunerna32.  

 
3.2.3 Folkpartiet 

 

Den tredje motionen med anledning av regeringens proposition är författad av Christer 

Lindholm (fp). Mot friskolereformen har Christer Lindholm ingen ideologisk invändning och 

motionen är precis som Larz Johanssons mer sakpolitiskt inriktad. Christer Lindholm menar 

att det är väl känt att kostnaden per elev skiljer sig åt beroende på vilket stadium den specifika 

eleven studerar. En elev på lågstadiets utbildning kostar mindre är en elev på mellanstadiets 

och så vidare. Christer Lindholm menar därför att om de fristående skolorna ersätts med en 

genomsnittligt belopp innebär detta en snedfördelning mellan de olika stadierna. Motionen 

yrkar därför att ersättningen till friskolorna skall baseras på elevunderlag i olika stadier och 

inte på ett genomsnittsbelopp33.   

 
3.2.4 Socialdemokraterna  

 
Den andra socialdemokratiska motionen med anledning av regeringens proposition är 

författad av Marianne Carlsson men undertecknad av ytterliggare fem socialdemokratiska 

riksdagsledamöter. Även denna är mer pragmatiskt än ideologiskt inriktad och Marianne 

Carlsson vänder sig precis om Christer Lindholm emot den genomsnittliga ersättning som 

skall betalas ut till de fristående skolorna av kommunernas statliga anslag. Marianne Carlsson 

vänder sig dock inte emot snedfördelningen mellan olika stadium utan mot snedfördelningen 

mellan olika bostadsområden. Marianne Carlsson menar att den behovsstyrda 

resursfördelning varierar markant mellan olika stadsdels områden, och tar segregerade 

bostadsområden i Göteborg som exempel, vilket skulle leda till att det blir mer attraktivt att 

etablera friskolor i välmående stadsdelar eftersom det i dessa generellt behövs mindre resurser 

till exempelvis specialundervisning.   

                                                
32 Mot. 1991/92: Ub63 
33 Mot. 1991/92: Ub64 
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Motionen yrkar därför att det ekonomiska bidraget till de fristående skolorna ta hänsyn till 

lokal variation och skiljda sociala, ekonomiska och kulturella förutsättningar inom enskilda 

kommuner34.  

 

2.3.5 Moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna.  

 
Den enda tvärpolitiska motionen i samband med regeringens proposition om valfrihet och 

fristående skolor är författad av företrädare ifrån borgerliga regeringspartier. Motionen är 

skriven av Mikael Odenberg (m) men även undertecknad av Hugo Hegeland (m), Erling 

Bager (fp), Rune Thorén (c) och Jerzy Einhorn (kds). Mikael Odenberg slår i motionen fast att 

regeringen bryter mot ambitionen att erbjuda elever och föräldrar möjligheten att fritt välja 

skola genom att undanta de internationella skolorna ifrån friskolereformen. Mikael Odenberg 

menar att regeringen uttrycker att det nya bidragssystemet skall starta en utveckling av 

fristående skolor med olika inriktning och att de internationella skolorna är en sådan 

inriktning.  Enligt Mikael Odenberg är det därför olyckligt att utesluta de internationella 

skolorna som genom sin fördjupade språkundervisning har en speciell karaktär vilken inte 

borde undantas. Mikael Odenberg menar också att de internationella skolorna, som 

exempelvis Tyska- och Franska skolan i Stockholm, är efterfrågade av vanliga svenska 

familjer i vilka föräldrarna gjort bedömningen att språkundervisningen i det offentliga 

skolsystemet är bristfällig. Motionen yrkar därför att de internationella skolorna inte 

undantags ifrån friskolereformen35. 

 

3.2.6. Ny demokrati     

 

Ny demokrati är det parti som skriver den mest ideologiskt laddade motionen med anledning 

av regeringens proposition om valfrihet och fristående skolor. Motionen är författad av 

partiledaren Ian Wachtmeister (nyd) men även undertecknad av Stefan Kihlborg (nyd). Ian 

Wachtmeister börjar med att slå fast att regeringens proposition innebär en bra början mot 

utvecklingen av valfrihet och mångfald inom skolans område. Ian Wachmeister har dock 

invändningar mot propositionen vilka han bedömer ha stor principiell och demokratisk 

betydelse.  

                                                
34 Mot. 1991/92: Ub65 
35 Mot. 1991/92: Ub66 
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Inledningsvis vänder Ian Wachtmeister sig emot att regeringens proposition ger kommunerna 

rätt att enbart ersätta den fristående skolan med 85 % av den genomsnittliga kostnaden utan 

motivering. Ian Wachtmeister anser det självklart att de fristående skolorna skall ges samma 

belopp som de allmänna skolorna. Ian Wachtmeister menar att de fristående skolorna redan är 

mer kostnadseffektiva än de allmänna skolorna, vilket ingalunda beror på att de tar ett mindre 

socialt ansvar än vad de allmänna gör. Tvärtom har de fristående skolorna enligt Ian 

Wachtmeister förmågan att fånga upp elever vilka misslyckats i det allmänna skolsystemet. 

Vidare anser Ian Wachtmeister att de fristående skolorna skall ha möjligheter till extra 

resurser på samma sätt som de allmänna skolorna. Alla extraresurser anser Ian Wachtmeister 

skall fördelas på individuell basis efter enskilda elevers särskilda behov.  

 

Ett annat område på vilket Ian Wachtmeister har invändningar mot regeringens proposition är 

eventuella elevavgifter i de fristående skolorna. Det är Ian Wachtmeisters absoluta 

uppfattning att statsmakten inte skall reglera rätten för de fristående skolorna att ta ut 

elevavgifter om dessa så önskar. Frågan om eventuella elevavgifter måste varje fristående 

skola själv kunna besluta om utan statsmaktens pekpinnar. Ian Wachtmeister menar också att 

risken för segregation i samband med eventuella elevavgifter i de fristående skolorna helt 

saknar verklighetsförankring och ser detta som hjärnspöken och ett uttryck för den svenska 

jantelagsmentaliteten. Enligt Ian Wachtmeister skall de föräldrar som vill investera i sina 

barns fortsatta utveckling, och därmed avstå ifrån något annat, självklart ges den rätten utan 

statsmaktens inblandning. Ian Wachtmeister finner en reglering av elevavgifter mer 

hemmahörande i ett planekonomiskt och socialistiskt samhälle än i en fri demokrati baserad 

på marknadsekonomiska principer. Avslutningsvis slår Ian Wachtmeister också fast att de 

elever som väljer att gå i en fristående skola självklart också skall ha samma rätt till skolskjuts 

som elever i det allmänna skolsystemet. Motionen yrkar därför bland annat på att de 

fristående skolorna ges rätten att ta ut elevavgifter och att eleverna i dessa ges möjlighet till 

allmän skolskjuts36.  

 

3.2.7 Vänsterpartiet 

 

Västerpartiets motion med anledning av regeringens proposition om fristående skolor är 

författad av Björn Samuelsson (v).  

                                                
36 Mot. 1991/92: Ub 67  
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Motionen är dock undertecknad av ytterligare fem vänsterpartistiska riksdagsledamöter. Björn 

Samuelsson inleder med att slå fast att den borgerliga regeringens proposition är illavarslande 

med sin starka tilltro till så kallad stimulerande konkurrens som främsta kvalitetshöjande 

åtgärd för framtidens skola. Björn Samuelsson ifrågasätter också om riksdagen har mandat att 

utfärda föreskrifter om hur mycket av de enskilda kommunernas skattespengar som skall 

distribueras till de fristående skolorna.  

 

Björn Samuelsson menar också att de fristående skolorna minskar möjligheten till politisk 

styrning av skolsystemet. Enligt Björn Samuelsson är det mycket viktigt att den kommunala 

skolplanen förblir ett politiskt styrdokument, annars är det inte möjligt att garantera att alla 

elever får en likvärdig och god utbildning.  Vidare anser Björn Samuelsson att valfrihet i 

skolan inte kan diskuteras utifrån olika skolprofiler utan att valfriheten främst måste gälla hur 

den gemensamma allmänna skolan är organiserad. En ökad valfrihet utifrån olika profiler 

riskerar att få tydliga konsekvenser för elevgruppernas sammansättning.  

 

Björn Samuelsson konstaterar att ambitionen för den svenska skolpolitiken hittills har varit att 

skolans elevgrund skall vara allsidigt sammansatt. Segregationen mellan olika boendeformer 

innebär dock att den allsidiga elevsammansättningen håller på att urholkas. Enligt Björn 

Samuelsson finns det också en uppenbar risk att en ökad valfrihet och fristående skolor 

kommer öka segregationen i den svenska skolan ytterligare. Avslutningsvis slår Björn 

Samuelsson fast att tillhörighet och föräldrars bakgrund är en av de största 

skickningsfaktorerna i samhället och att medvetenhet om detta i högre socialgrupper gör att 

föräldrarna gör mer aktivare val åt sina barn och styr deras val av fristående skola efter social 

tillhörighet på att sätt som inte är möjligt i det allmänna skolsystemet. Björn Samuelsson 

konstaterat också att frågan om eventuella elevavgifter är mycket viktig utifrån ett socio-

ekonomiskt perspektiv och tar bestämt avstånd ifrån införandet av elevavgifter och en skola 

som diskriminerar elever både individuellt och kollektivt. Motionen yrkar därför på att 

regeringens proposition om valfrihet och fristående skolor avslås37.  

 
 
 
 
 
 

                                                
37 Mot. 1991/92: Ub 68 
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4. Analys utifrån John Rawls teori om rättvisa 
 
Som tidigare redovisats menar John Rawls att den främsta dygden för samtliga 

samhällsinstitutioner rättvisa och att det är deras uppgift att skapa ett så rättvist samhälle som 

möjligt utifrån individuella sociala och ekonomiska förutsättningar. Om detta skall vara 

möjligt krävs det enligt John Rawls en fördelning av grundläggande rättigheter och 

skyldigheter. John Rawls skiljer på två olika rättviseprinciper. Den första rättviseteorin menar 

att alla individer har möjligheten att fatta sina egna beslut, medan den andra menar att sociala 

och ekonomiska ojämlikheter bara kan anses vara rättvisa om samhällsinstitutionerna erbjuder 

de mest utsatta fördelningspolitiska åtgärder. Båda rättviseprinciperna utesluter därmed att 

samhällsinstitutioner kan rättfärdiga att några individers umbäranden uppvägs av en total 

förbättring i styrelseformen. Det resonemanget placerar också John Rawls sammanhållna teori 

om rättvisa i en socialliberal rättvisetolkning. 

 

Den borgerliga regeringens proposition om valfrihet och fristående skolor kan därför med 

fördel placeras anses följa John Rawls teori om rättvisa. Genom att lägga propositionens 

tyngdpunkt på eleverna och föräldrarnas möjlighet till en ökad valfrihet i samband med valet 

av skola och skolform knyter den borgerliga regeringen an till John Rawls första 

rättviseprincip, eftersom deras utrymme för individuella beslut ökar påtagligt. Skolminister 

Beatrice Ask är också noga med att påpeka att rätten att fritt välja skola för elever och 

föräldrar är en viktig del av deras demokratiska rättigheter.  

 

Samtidigt betonar den borgerliga regeringen i sin proposition också John Rawls andra 

rättviseprincip. Beatrice Ask argumenterar för att en ökad mängd friskolor inte på något sätt 

sänker kvaliteten i de kommunala skolorna utan tvärtom vitaliserar hela skolsystemet. 

Friskolereformen handlar enligt Beatrice Ask således inte om att urholka den kommunala 

skolans resurser till förmån de fristående skolorna, utan skolan som samhällsinstitution skall 

även fortsättningsvis drivas med fördelningspolitiska åtgärder. Den borgerliga regeringens 

argumentation i samband med friskoledebatten är således tydligt inspirerad av John Rawls 

sammanhållna teori om rättvisa i vilken frihet och jämlikhet balanseras mot varandra. Det gör 

att den borgerliga regeringens proposition om valfrihet och fristående skolor, precis som John 

Rawls, ger uttryck för en socialliberal rättvisesyn.  
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Vad som dock är intressant är att Beatrice Ask inte direkt tar avstånd ifrån en mer nyliberal 

sådan i samband med att inte direkt ta avstånd ifrån införandet av särskilda elevavgifter utan 

istället mena att de skall vara skäliga utifrån den fristående skolans verksamhet.       

 

Av de motioner som skrivits med anledning av den borgerliga regeringens proposition om 

valfrihet och fristående skolor är vissa mer ideologiskt inriktade än andra. Motionerna ifrån 

riksdagsledamöter ifrån något av de borgerliga regeringspartierna kan sägas vara mer 

pragmatiska än ideologiska. Detta gör också dem svårare att analysera utifrån John Rawls 

teori om rättvisa. Centerpartiet Larz Johansson slår dock fast att det är viktigt att fritt kunna 

välja skola och att det skall tillvaratas så länge det är praktiskt möjligt, men hans motion 

handlar om vikten av att elever i fristående skolor erbjuds offentlig skolskjuts. Larz 

Johanssons motion kan således placeras in i en socialliberal rättvisesyn utifrån John Rawls 

teori om rättvisa. Larz Johansson betonar vikten av det individuella valet utifrån John Rawls 

första rättviseprincip, men menar samtidigt att det bör ske en fördelning av resurser vilket gör 

det möjligt att erbjuda skolskjuts för elever som är i behov av detta, vilket knyter an till John 

Rawls andra rättviseprincip. Övriga borgerliga motioner med anledning av regeringens 

motion om valfrihet och fristående skolor är än mer pragmatiskt inriktade. Den tvärpolitiska 

motionen författad av Mikael Odenberg (m), men underskriven av företrädare ifrån övriga 

regeringspartier, utgår dock ifrån betydelsen av rätten att fritt välja skola när de slår fast att 

regeringens proposition bryter mot denna genom att undanta de internationella skolorna. 

Deras utgångspunkt är således John Rawls första rättviseprincip som betonar den individuella 

valmöjligheten men om de har en socialliberal eller nyliberal rättvisesyn är det svårt att dra 

några slutsatser utifrån själva motionen. 

 

De motioner som ideologiskt tydligast avviker mot den borgerliga regeringens proposition om 

valfrihet och fristående skolor är istället inte helt oväntat de tre oppositionspartierna 

socialdemokraternas, vänsterpartiets och ny demokratis. Motionerna ifrån dessa partier skiljer 

sig dock mellan varandra utifrån vilken rättvisesyn de ger uttryck för, särskilt skiljer sig 

socialdemokraternas och vänsterpartiets rättvisesyn ifrån ny demokratis.  Socialdemokraternas 

Lena Hjelm-Wallin, som författat den viktigaste socialdemokratiska motionen, tar inte helt 

avstånd ifrån fristående skolor men menar att dessa främst skall vara ett alternativ till det 

allmänna skolsystemet. De fristående skolornas existens motiveras av socialdemokraterna 

utifrån föräldrarnas demokratiska rättighet att själv få välja i vilken skola och skolform de vill 

placera sina barn. 
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Socialdemokraterna bedömer det dock vara viktigare att samhället har ett övergripande ansvar 

för att alla barn får en likvärdig utbildning oberoende av social, ekonomisk eller kulturell 

bakgrund än att valfriheten ökar ytterligare. Socialdemokraterna menar också att fristående 

skolor riskerar leda till en ökad segregation och tar bestämt avstånd ifrån eventuella 

elevavgifter. Utifrån John Rawls teori om rättvisa lägger socialdemokraterna därmed störst 

tonvikt vid den andra rättviseprincipen om att samhällsinstitutioner utifrån ett 

rättviseperspektiv skall sträva ett fördelningspolitiskt ansvar som syftar till att minska sociala 

och ekonomiska klyftor. Socialdemokraterna ger således främst uttryck för en socialistisk 

rättvisesyn. Det finns vissa liberala inslag i deras rättvisesyn eftersom socialdemokraterna 

erkänner att de fristående skolorna har en funktion som alternativ till de kommunala skolorna, 

men att kalla den socialdemokratiska rättvisesynen för socialliberal är mycket tveksamt.  

 

Jämfört med socialdemokraterna är vänsterpartiets argumentation i motionen som berör den 

borgerliga regeringens proposition om valfrihet och fristående skolor snarlik, men 

vänsterpartiet tar tydligare avstånd ifrån friskolor än vad socialdemokraterna gör. Björn 

Samuelsson som skrivit vänsterpartiets motion är mycket kritisk mot att man utsätter de 

kommunala skolorna för konkurrens och menar att valfrihetsbegreppet främst måste inkludera 

att ge alla elever en likvärdig utbildning i det allmänna skolsystemet. Vidare menar 

vänsterpartiet att de fristående skolorna kommer öka klassklyftorna eftersom föräldrar med 

hög socio-ekonomisk status kommer göra mer aktiva val åt sina barn. Västerpartiet lägger 

således precis som socialdemokraterna störst tonvikt på John Rawls andra rättviseprincip 

genom att hävda betydelsen av politisk styrning och fördelning av resurser till skolan. Deras 

argumentation gör också att de kan placeras i en mycket tydligt socialistisk rättvisesyn.   

 

Ny demokrati fokuserar tillskillnad ifrån socialdemokraterna och vänsterpartiet däremot på 

den första av John Rawls rättviseprinciper, friheten att ta individuella ställningstaganden och 

individens rätt att själv bestämma över sina beslut. Ian Wachtmeister som skrivit motionen 

menar att regeringens proposition är ett första steg mot att låta föräldrar själv få välja vilken 

utbildning som är bäst för sina barn. Till skillnad ifrån övriga partier är ny demokrati också 

öppet för att de fristående skolorna skall kunna ta ut elevavgifter om de så önskar, det är 

enligt ny demokrati upp till den enskilda skolan att avgöra utan inblandning ifrån staten vars 

inflytande på skolsystemet bör vara så begränsat som möjligt. Ny demokrati ger således 

uttryck för en nyliberal rättvisesyn i vilken den individuella friheten att själv bestämma och 

investera in sin utbildning prioriteras framför en jämlik utbildning för samtliga elever. 
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5. Avslutande reflektioner  
5.1 Sammanfattning 

 

Den svenska friskolereformen 1992 grundades på den borgerliga regeringens proposition om 

valfrihet och fristående skolor och kom att få stora konsekvenser för hela det svenska 

skolsystemet, vilka fortfarande väcker stor uppmärksamhet i den politiska debatten.  

 

Innan friskolereformen hade svensk skolpolitik under hela 1900-talet främst strävat efter en 

sammanhållen skola vilken man använda som instrument för att skapa en jämlikhet i 

samhället, det primära målet för den svenska skolpolitiken var att det kraftiga statliga 

inflytandet skulle garantera att alla elever, oavsett social, ekonomiska eller kulturell bakgrund, 

en likvärdig utbildning. Under 1970-talet började dock den statliga styrningen att delegeras ut 

på kommunal nivå, en utveckling som kom att fortsätta även under följande decennium. Men 

det var först i samband med friskolereformen som de kommunala skolorna kom att 

konkurrensutsättas på allvar i och med att även fristående skolor garanterades statligt stöd 

oberoende av deras verksamhetsinriktning.  

 

I debatten kring friskolereformen var rättvisebegreppet ofta i centrum, men detta kom att 

tolkas olika av olika partiet. Den borgerliga regeringen och skolminister Beatrice Ask (m) 

lade stor vikt vid rättviseperspektivet utifrån friheten för föräldrar och elever att själva få välja 

skola och skolform, den borgerliga regeringen menade att den uppkomna 

konkurrenssituationen skulle vitalisera hela det svenska skolsystemet och komma samtliga 

elever, oavsett om de gick i en kommunal eller fristående skola, tillgodo. Den borgerliga 

regeringen hänvisade dock även till rättviseperspektivet utifrån en jämlik utbildning för 

samtliga elever genom att inte aktivt ta ställning för elevavgifter i de fristående skolorna utan 

utgå ifrån att verksamheten i dessa kunde finansieras med hjälp av fördelningspolitiska 

åtgärder. Eftersom den borgerliga regeringen tar hänsyn till båda John Rawls 

rättviseprinciper, dels principen om största möjliga frihet för individen och dels stödet för de 

sämst förfördelade i samhället, kan man placera in deras argumentation i samband med den 

politiska debatten om friskolor under en socialliberal rättvisesyn, även om tyngdpunkten 

ligger i en liberal sådan.  Detsamma gäller också de enskilda motioner vilka är skrivna av 

företrädare ifrån något av regeringspartierna med anledning av regeringens proposition, även 

om dessa generellt är mer pragmatiska än ideologiska tar de avstamp i rätten till valfrihet. 
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Oppositionspartierna socialdemokraterna och vänsterpartiet är däremot betydligt mer 

skeptiska till de fristående skolorna, även om socialdemokraterna erkänner dem som 

alternativ till det allmänna skolsystemet. Socialdemokraterna och vänsterpartiet använder sig 

också betydligt mer vikt vid rättvisebegreppet utifrån en jämlik skola i vilken alla barn oavsett 

social, ekonomisk och kulturell bakgrund skall garanteras en likvärdig utbildning. 

Jämlikheten för alla bedöms enligt både socialdemokraternas och vänsterpartiets 

argumentation också vara betydligt viktigare än friheten för föräldrar och barn att fritt få välja 

skola. Socialdemokraterna och vänsterpartiet fokuserar således främst på John Rawls andra 

rättviseteori, vilken hävdar att en förbättring för några aldrig får ske på bekostnad av andra. 

Socialdemokraterna och vänsterpartiet ger därmed också uttryck för en tydlig socialistisk 

rättvisesyn, även om den socialdemokratiska rättvisesynen har ett liberalt inslag genom att 

erkänna friskolorna som ett alternativ till det allmänna skolsystemet.    

 

Ny demokrati är det av de övriga partierna i riksdagen som tydligast stödjer regeringens 

proposition om valfrihet och fristående skolor, dessutom är man beredd att gå längre än vad 

den borgerliga regeringen är med de fristående skolornas rätt att ta ut elevavgifter. Ny 

demokrati menar att det är en demokratisk rättighet att fritt få välja utbildning och att de 

föräldrar som vill investera i sina barns framtid genom att betala särskilda elevavgifter inte 

skall hindras att få göra detta, därför menar ny demokrati ätt det bör vara upp till de enskilda 

fristående skolorna att få besluta om de vill ta ut elevavgifter och att staten inte har med detta 

beslut att göra. Ny demokrati använder sig således, precis som den borgerliga regeringen, av 

rättvisebegreppet som ett sätt att öka den individuella friheten. Ny demokratis rättvisesyn kan 

dock, till skillnad ifrån regeringens, påstås vara mer nyliberal eftersom de ser elevavgifter 

som en del av det fria valet och vill begränsa statens inblandning i detta beslut.  

 

5.2 Slutsats 

 

Min ambition med denna uppsats var att analysera vilka argument som användes för 

respektive emot friskolereformen utifrån ett rättviseperspektiv och vilka politiska partier 

använde sig av de respektive argumenten. Mitt forskningsarbete har visat att rättvisebegreppet 

spelar en central roll i både argumentationen för respektive emot de fristående skolorna. 

Argumenten för friskolereformen är att en ökad möjlighet att fritt välja skola och skolform 

ökar möjligheten att påverka sitt egna utbildningsval, vilket ses som en demokratisk rättighet. 
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Argumenten mot friskolereformen är istället att en ökad möjlighet att fritt välja skola och 

skolform påverkar jämlikheten negativt och leder till social, ekonomisk och kulturell 

segregation, vilket inte är rättvist.  Inte helt oväntat visade sig att det var de borgerliga 

partierna som menade att en ökad valfrihet är en demokratisk rättighet medan 

socialdemokraterna och vänsterpartiet menade att friskolereformen innebär att jämlikheten i 

den svenska skolan urholkas. Att ny demokrati däremot så tydligt tog ställning för 

friskolereformen var däremot mer oväntat, eftersom det partiets syn på friskolereformen i 

förhand var mer svårberäknat. Vad som är klart är att samtliga partier säger sig sträva efter en 

ökad rättvisa, men att metoderna för att uppnå denna som skiljer sig.  Här ställs en ökad frihet 

mot en ökad jämlikhet och de båda alternativen blir tydliga.    

 

5.3 Framtida forskning 

 
Min främsta slutsats med detta arbete är att jag anser mig ha belagt att företrädare ifrån 

samtliga politiska partier tycker det är viktigt med en rättvis skola men att synen på rättvisa 

skiljer sig åt. Om jag i framtiden får möjlighet att bedriva vidare forskning vore det mycket 

intressant att låta de inblandade beslutsfattarna komma till tals och ge sin syn på 

konsekvenserna av friskolereformen. Kanske är det till och med så att några av dem har haft 

anledning att ompröva sina politiska argument och ställningstaganden i friskoledebatten.  

 

Det senaste valet 2006 vann den borgerliga alliansen bestående av moderaterna, folkpartiet, 

centerpartiet och kristdemokraterna. Därmed bröts ytterligare ett långvarig socialdemokratiskt 

maktinnehav som varat sedan 1994, valet efter den regeringsperiod under vilken den 

borgerliga regeringen drev igenom friskolereformen. En av de frågor i vilken den borgerliga 

alliansen lovade en förändrad politik under fjolårets valrörelse var just skol- och 

utbildningsfrågan. Den borgerliga alliansen var mycket kritisk mot den socialdemokratiska 

�flumskolan�, vilken enligt dem ger den enskilda eleven alldeles för stort utrymme att 

påverka sin egen skolgång. Vad som dock är intressant är att det bevisligen är 

friskolereformen, som de borgerliga partierna drev igenom 1992, som öppnat upp för den 

mångfald av olika profilskolor och lokala kurser som finns idag. Här verkar dock en borgerlig 

ompositionering i skolpolitiken skett och det hade varit mycket intressant att få undersöka 

vilka faktorer denna baseras på.  
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