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Abstract 

 

During the 90’s, several reforms took place in order to change the educational system. The 

reforms intended to increase the freedom of choice and to facilitate the start-up process for 

driving independent schools. A broad alliance of political parties from left to right supported 

these reforms. Twenty years later, the independent schools constitute a substantial part of 

schools in Sweden. However, recently there has been a debate about the expanding number of 

independent schools and whether these schools should be allowed to make profits or not.    

 

In an official statement in the autumn of 2012 the Social Democratic Party announced their 

new policy declaring that independent schools and freedom of choice are important parts of 

the educational system. To prevent independent schools from making big profits, the Social 

Democratic Party launched ideas such as stringent quality requirements.  

 

This enquiry analyses the motions written by members of the parliament representing the 

Social Democratic Party in order to distinguish the pursued policy regarding independent 

school during the period 2006 - 2012. In this study, I draw the conclusion that members of the 

parliament representing the Social Democratic Party pursued different policies in the question 

regarding independent schools. It turned out there was a dividing line between those who 

pursued traditional working class politics and those who pursued a liberal middle class 

politics. The former were more eager to criticise the expansion of the independent schools 

than the latter. Making profit in publicly funded independent schools was something that most 

members of the Social Democratic Party disliked, but none of them raised their voices for a 

prohibition. 
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1 Inledning 

 

Den svenska skolans välmående diskuteras ständigt i den samhälleliga debatten. Skeptiker 

hänvisar ofta till internationella undersökningar som skvallrar om att den svenska skolan har 

tappat sin forna slagkraft. Frågan om den svenska skolans brister kopplas nära samman med 

frågan om skolans huvudmannaskap. De fristående skolornas inträde i det svenska 

skolsystemet har både hyllats och kritiserats, som en nödvändig anpassning för ett samhälle 

präglat av mångfald men också beskyllts för att bidra till social segregering och för att öppna 

dörrarna till aktörer med tvivelaktiga avsikter. 

 

Den senaste tiden har de vinstdrivande fristående skolorna tilldragit sig särskild 

uppmärksamhet, då det framkommit att ett flertal skolor med privata huvudmän plockat ut 

stora vinster av det som finansierats med offentliga medel. Debatten om de vinstdrivande 

fristående skolorna kan betraktas som en del av den genomgripande kritiken av de privata 

välfärdsaktörernas etiska kompass. En kritik som exploderade i samband med avslöjandet om 

de grova missförhållandena inom vårdföretaget Carema (Strömberg 2012). Den häftiga 

kritiken mot privata välfärdsföretag verksamma inom skola och vård har skapat krav på de 

politiska partierna att få till stånd en förändring av rådande lagstiftning. 

 

1.1 Bakgrund: Skolreformer och utbyggnaden av fristående skolor 

 

I slutet av 1980- talet och i början av 1990-talet genomgick det svenska skolsystemet en rad 

genomgripande förändringar. Förändringarna innebar i korthet att skolan decentraliserades, 

vilket innebar att kommunerna övertog en stor del av statens ansvar över skolan, främst 

gällande den ekonomiska och juridiska styrningen. Förändringarna innebar även att den 

svenska skolan gick från att vara centralt regelstyrd till att (i huvudsak) vara målstyrd (Jarl & 

Rönnberg 2010, s. 29f). I det tidigare skolsystemet styrde staten skolan utifrån ett centralt 

detaljerat regelverk som förkunnade hur undervisningen skulle utformas och vilka kunskaper 

eleverna skulle tillskansa sig. Kommunerna och skolornas roll var i detta, regelstyrda 

skolsystem, begränsad till att implementera de beslut som genomförts på nationell nivå. De 

nya genomgripande förändringarna innebar att staten, istället för deltaljstyrning, ska 
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formulera övergripande mål (i läro- och kursplaner) och sedan utvärdera hur väl dessa 

uppfyllts (Jarl & Rönnberg 2010, s. 29f). 

 

Historiskt sett har det svenska enhetliga och offentliga utbildningssystemet kommit att 

kritiseras från tre håll. Från alternativpedagogiken i form av Waldorf- och Montessoriskolor, 

från religiöst håll och från förespråkare av elit- och talangskolor, vilka alla förespråkat rätten 

till att driva skolor oberoende från statlig kontroll (Englund 1998, s. 296). Fram till 1990-talet 

var möjligheten till att bedriva skolverksamhet utanför kommunernas regi väldigt begränsad, 

dels genom hård statlig reglering och dels genom en socialdemokratisk ideologisk övertygelse 

om att demokratin var överlägsen marknadens intressen (Bunar 2009, s. 78f). I slutet av 1980-

talet fanns endast ett fåtal fristående skolor i det svenska skolsystemet (Jarl & Rönnberg 2010, 

s. 74f).  Skolöverstyrelsen beviljade endast tillstånd till ett fåtal fristående skolor att bedriva 

skolverksamhet. Regeringen var ansvarig för att besluta om en skola som fått tillstånd att 

starta skulle beviljas offentliga bidrag. För att få tillgång till offentliga medel var de fristående 

skolorna tvungna att bedriva skolverksamhet under en treårig testperiod, för att bevisa att 

undervisningen höll önskad kvalitet (Jarl & Rönnberg 2010, s. 74f). 

 

I början av 1990-talet skedde en rad förändringar gällande lagstiftningen som reglerade de 

fristående skolornas verksamhet. De fristående skolorna erkändes rätten till statsbidrag, vilket 

bidrog till att dessa snabbt ökade i antal (Jarl & Rönnberg 2010, s. 75). Den borgerliga 

regeringen fastslog 1991 i Propositionen om valfrihet och fristående skolor rätten till att välja 

mellan kommunal eller fristående skola. 1992 fattades ett beslut om skolpeng, där 85 % av 

kommunens genomsnittliga kostnad för en elev följer med eleven, oavsett val av skola (Bunar 

2009, s. 79f). Lagförändringarna innebar att föräldrarna gavs lagstiftad rätt att, i större 

utsträckning än tidigare, välja skola åt sina barn (Jarl & Rönnberg 2010, s. 75). FN:s 

deklaration om mänskliga rättigheter, med fokus på föräldrars och barns rätt till att välja 

utbildning, kom att väga tungt för lagändringarna mot ett mer individualistiskt präglat 

utbildningssystem (Englund, 1998, s.288ff). 

 

Den serie av beslut som gjort utbyggnaden av de fristående skolorna möjlig kantades av en 

relativ konsensus mellan de politiska blocken. Decentraliseringen av skolan, kom att ligga till 

grund för de valfrihetsreformer som den borgerliga regeringen genomförde under 

regeringstiden 1991-1994. När Socialdemokraterna sedermera återtog den politiska makten 

gjordes föga försök att motarbeta reformarbetet (Jarl & Rönnberg 2010, s. 75). 
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Det offentliga huvudmannaskapet inom den offentliga välfärdssektorn har sedan 1990-talets 

början kommit att luckrats upp, och kommuner och landsting har större utsträckning än 

tidigare börjat använda sig av privata lösningar i skol- och vårdsektorn (Rothstein 2010, s. 

40). De organisatoriska förändringarna har inneburit att kommunerna och skolorna givits mer 

handlingsutrymme att själva utforma undervisningen. Skolans huvudmän (kommuner och 

privata aktörer) är i dagens system, ålagda att uppfylla styrdokumentens målsättningar. 

Samtidigt är de fria att själva besluta i frågor exempelvis rörande lärartäthet och klasstorlekar 

och tillåts utforma egna visioner om verksamhetens målsättning (Jarl & Rönnberg 2010, s. 

29f). 

 

I dagens svenska skolsystem finansieras fristående skolor med offentliga medel. De fristående 

skolorna tillåts inte att ta ut elevavgifter för att finansiera skolverksamheten (Jarl & Rönnberg 

2011, s. 75). De fristående skolorna ansöker om tillstånd hos Skolinspektionen för att få starta 

upp skolverksamhet (Jarl & Rönnberg 2011, s. 54). När en fristående skola önskar starta upp 

verksamhet på orten ges kommunen rätt till yttrande, det är dock enligt Nihad Bunar (2009), 

ytterst sällan skolverket (skolinspektionen fr.o.m. okt 2008) avslår en ansökan på grund av 

protester från kommunen (Bunar 2009, s. 79f). Läsåret 2011/12 fanns det i Sverige 761 

fristående grundskolor med över 112 000 elever (Skolverket 2012a). Samma år hade 499 av 

Sveriges 1005 gymnasieskolor en annan huvudman än kommunen och landstinget. På dessa 

fristående skolorna gick 94 000 av landets gymnasieelever (Skolverket 2012b). 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Skolan har traditionellt sett varit en av Socialdemokraternas kärnfrågor. Under den 

socialdemokratiska guldåldern under 1950/60/70-talet sågs skolan i huvudsak som ett verktyg 

för att utjämna klasskillnader och sociala orättvisor. Under 1980-talet kom nyliberala 

strömningar att ta plats i den svenska utbildningsdebatten, vilket innebar krav på en 

effektiverare offentlig sektor, ökad valfrihet och decentralisering av makten. Det 

socialdemokratiska partiet anammade delar av de nyliberala idéerna gällande utbildnings- och 

välfärdspolitiken, vilket bland annat resulterade i beslutet att kommunalisera skolan (Bunar 

2009, s. 78f).  

 



 

  4 

Socialdemokraterna har sedan skolan decentraliserades i början av 1990-talet försvarat det 

kommunala huvudmannaskapet. Men i takt med de fristående skolornas expandering har 

partiet börjat förespråka en uppdatering av det regelverk som innefattar de fristående 

skolorna. Hösten 2012 presenterade Socialdemokraternas partistyrelse ett förslag i syfte att få 

till stånd förbättringar av det svenska skol- och välfärdssystemet. I centrum för förslagen 

fanns relationen mellan kommunala och privata aktörer. Socialdemokraterna uttalade sitt stöd 

för en reglering av de privata välfärdsföretagens handlingsutrymme, och förespråkade skärpta 

kvalitetskrav, ökad insyn samt att kommunernas inflytande skall stärkas när nya fristående 

skolor önskar att etablera sig på orten (Socialdemokraterna 2012). Socialdemokraterna valde 

att inte driva frågan om vinsttak eller vinstförbud vidare. Ett ställningstagande som föregåtts 

av interna konflikter mellan partiets vänster- och högerflygel (Mannheimer 2012). 

 

Syfet med denna uppsats är att undersöka vilken politik som Socialdemokraterna bedrivit i 

frågan om fristående skolor och rätten till vinstuttag. Då frågan om vinstdrivande fristående 

skolor resulterat i interna konflikter mellan olika grupperingar inom partiet, avser jag även att 

undersöka hur de ideologiska motsättningarna kommer till uttryck i motionerna. Med 

anledning av detta finner jag det angeläget att undersöka vilken politik som partiet bedrivit i 

frågan under oppositionstiden 2006 -2012. Undersökningen riktar fokus mot de motioner som 

partiets riksdagsledamöter har författat motioner i ämnet. 

 

Uppsatsen ämnar besvara följande frågor: 

 

- Vilka dominerande ideologiska strömningar framträder i Socialdemokraternas 

motioner i frågan om fristående skolor och deras rätt till vinstuttag? 

- Hur framträder den politiska skiljelinjen i motionerna? 

 

1.3 Tidigare forskning 

 

Karin Hadenius (1990) och Ylva Boman (2002) har i sina respektive avhandlingar undersökt 

vilka partier och ideologiska strömningar som format den svenska skol- och 

utbildningspolitiken i Sverige under 1900-talet. Bomans avhandling Utbildningspolitik i det 

andra moderna undersöker vilka idéer som dominerat svensk utbildningspolitik under 1900-
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talet. Genom att granska nationella styrdokument, statliga offentliga utredningar och 

lagförslag undersöker Boman hur de normativa föreställningarna om skolan förändrats över 

tid. Boman framhåller hur den svenska traditionella utbildningspolitiken ges upp i början av 

1980-talet, och hur det tidigare paradigmet enhetsskolan utsätts för kritik och sedan överges 

(Boman 2002, s. 315ff). Hadenius (1990, s. 299ff) undersöker i Jämlikhet och frihet vilka 

idéer som ligger till grund för de skolreformer som ägde rum under 1900-talets andra hälft. 

Hadenius urskiljer tre olika skolpolitiska paradigm, 1950-talets enhetsskola, 1960/70-talets 

kompensatoriska skola och 1980/90-talets mer elevcentrerade skola. 

 

Nihad Bunars (2009) har i sin forskning riktat intresse mot marknadens inträde i skolans 

domäner och mot de konsekvenser som det fria skolvalet fått för olika socioekonomiska 

grupper. Bunar hävdar i huvudsak att marknaden och valfriheten gynnar privilegierade 

grupper, vilket skapar och upprätthåller segregation. Vidare menar Bunar att de fristående 

skolorna har en enorm politisk sprängkraft, eftersom de dels symboliserar det absoluta brottet 

med den traditionella socialdemokratiska utbildningspolitiken och dels symboliserar en 

återgång till ett parallellskolsystem och ökade skillnader mellan olika socioekonomiska 

grupper (Bunar 2009, s. 104ff). Bunar hävdar att ”marknadifieringen” av utbildningssystemet 

har skapat en kvasimarknad. Å ena sidan tillåts producenter och konsumenter göra fria val, å 

andra sidan är skolan fortfarande finansierad med offentliga medel (Bunar 2009, s. 223). 

Bunars studie rörande de fristående skolorna och skolsystemets inneboende brister skänker en 

god förståelse till varför de fristående skolorna ständigt debatteras och varför de fristående 

skolorna existens både försvaras och kritiseras. 

 

Bo Rothstein (2010) har bedrivit omfattande forskning om de förändringar som det svenska 

välfärdssamhället och det Socialdemokratiska partiet har genomgått under den senare delen av 

1990-talet och början av 2000-talet. I Vad bör staten göra? redogör Rothstein för de villkor 

som kan och bör gälla för 2000-talets välfärdssystem. Rothstein framhåller hur valfrihet och 

individualism allt mer kommit att prägla de västerländska samhällena, vilket innebär att 

grunderna för ett generellt välfärdssystem har kommit att ändras. Ett välfärdssystem som 

tillgodoser dessa villkor måste ge utrymme åt medborgarna att själva välja vem som skall 

producera välfärdstjänsterna (Rothstein 2010, s. 38ff). Rothstein sätter fingret på hur valfrihet 

och individualism inte alls behöver innebära den generella välfärdsstatens död, utan enbart 

dess förändring.   
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Göran Bergströms har i sin avhandling Jämlikhet och kunskap behandlat den 

socialdemokratiska skolpolitikens ideologiska drivkrafter. Bergström visar i sin avhandling på 

hur olika grupper och organisationer inom socialdemokratin drar åt olika ideologiska håll, där 

LO och Kvinnoförbundet i större utsträckning än moderpartiet, mer frekvent driver en 

vänsterlinje med fokus på jämlikhet och rättvisa (Bergström 1993, s. 116ff). Avhandlingens 

resultat är relevant då det sätter dagens motsättningar i ljuset av gamla konflikter. Av 

Bergströms avhandling kan man dra slutsatsen att skolan under en längre tid varit upphov till 

diskussion och interna konflikter inom den svenska socialdemokratin. 

 

Omfattande forskning har behandlat den socialdemokratiska skolpolitiken. Det är med tanke 

på Socialdemokraternas inflytande över svensk politik knappast anmärkningsvärt, då partiets 

skolpolitik under långa perioder i princip varit synonymt med detta lands skolpolitik. Jag 

avser, till skillnad från den mesta av forskningens som bedrivits inom fältet, att endast 

fokusera på Socialdemokraternas inställning till fristående skolor och dess rätt till vinstuttag. 

Det faktum att de fristående skolorna fortsätter att öka i antal, samtidigt som skolans 

välmående och de privata välfärdsföretagens förehavanden debatteras flitigt, gör att jag finner 

fog för att undersöka Socialdemokraternas inställning i frågan. Med tanke på 

Socialdemokraternas ställningstagande som bl.a. förkunnade kvalitetskrav och ökad insyn för 

fristående skolor, blir det således extra intressant att undersöka vilken politik som bedrivits 

innan ställningstagandet.    

 

1.4 Material och urval 

 

Mitt urvalsförfarande är nära kopplat till min frågeställning, som syftar till att undersöka vilka 

ideologier som präglat Socialdemokratiska partiet i frågan om fristående skolor och rätten till 

vinstuttag. Mitt material är hämtat från riksdagens databas. För att söka efter mitt material har 

jag använt sökorden ”vinster i välfärden”, ”friskolor OCH vinst” samt ”friskolor OCH 

valfrihet”. Sökorden är nära förknippade med den rådande debatten som rör fristående skolor 

och privata välfärdsaktörer. För att precisera sökningen ytterligare har jag valt att enbart 

undersöka motioner som avsetts för utbildningsutskottet.  
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Då antalet motioner som berör fristående skolor är mycket stort, har jag på grund av tid, 

utrymme och resurser, tvingats till ett omfattande urval. Därför görs bedömningen att 

exkludera motioner som behandlar exempelvis konfessionella skolor och avknoppning, 

eftersom dessa ämnen inte direkt faller under undersökningens intresseområde. Jag har 

dessutom valt att exkludera motioner som är svar på regeringspropositioner. Detta eftersom 

dessa motioner inte kan förstås enskilt och inte utan bakgrund i regeringens propositioner. På 

grund av denna undersöknings ringa storlek görs bedömningen att urvalet enbart begränsas till 

fristående motioner. Inga följdmotioner ges således plats i undersökningen. 

 

Jag är väl medveten om att mitt urvalsförfarande (sökord och ett aktivt bortval av vissa 

motioner) är problematiskt, då jag riskerar att missa för undersökningen relevanta motioner. 

Emellertid görs bedömningen att ett snävt urval är nödvändigt för att anpassa materialets 

storlek efter undersökningens begränsade omfattning. Motioner som lämnats in ett flertal 

gånger med samma titel och innehåll (med ingen eller minimal modifiering) kommer att 

betraktas som separata motioner eftersom det visar på en benägenhet att framföra ett specifikt 

förslag. 

 

Den urvalsprincip som tillämpats resulterade i 28 riksdagsmotioner. Dessa kommer nedan att 

presenteras med titel och författare och numreras efter författningsdatum. I undersökningen 

kommer motionerna att refereras till sitt givna nummer.  

 

Tabell 1. Motioner 2006-2012 – Titel, typ, författare, datum och löpnummer.  

 

Titel Typ Författare Datum Nr. 
2006/07:Ub339 Det livslånga lärandet  Enskild motion Kerstin Engle 

m.fl. 
2006-
10-30 

1 

2007/08:Ub 511 Grundskolan Kommittémotion Marie Granlund 
m.fl. 

2007-
10-02 

2 

2007/08: Ub366 Kommunalt 
inflytande vid etablering av friskolor 

Enskild motion.  Christer Adelsbo 
m.fl. 

2007-
10-03 

3 

2007/08:Ub521 Fristående skolor Enskild motion Margareta 
Persson m.fl 

2007-
10-04 

4 

2008/09:Ub308 Friskolor Enskild motion Jasenko 
Omanovic 

2008-
10-01 

5 

2008/09:Ub589 Grundskolan Kommittémotion Marie Granlund 
m.fl 

2008-
10-02 

6 

2008/09: Ub559 Fristående skolor  Enskild motion Margareta 
Persson m.fl 

2008-
10-03 

7 
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2008/09: Ub548 Etablering av 
friskolor  

Enskild motion Britta Rådström 2008-
10-06 

8 

2008/09:Ub591 Investering i kunskap Partimotion Mona Sahlin 
m.fl. 

2008-
10-07 

9 

2009/10:Ub277 Kontroll av fristående 
skolor   

Enskild motion Christina 
Oskarsson m.fl 

2009-
10-01 

10 

2009/10:Ub302 Antagningsprocessen 
till skolan 

Enskild motion Bo Bernhardsson 2009-
10-02 

11 

2009/10:Ub557 Grundskolan  
 

Kommittémotion 
 

Marie Granlund 
m.fl 

2009-
10-04 

12 

2009/10: Ub556 Gymnasieskolan Kommittémotion 
 

Marie Granlund 
m.fl 

2009-
10-04 

13 

2009/10:Ub478 Friskolor  Enskild motion Margareta 
Persson m.fl 

2009-
10-05 

14 

2009/10:Ub567 Tillfälligt stopp för 
etablering av friskolor  

Enskild motion Björn Lind m.fl. 2009-
10-05 

15 

2009/10:Ub485 Etablering av 
friskolor 

Enskild motion Anneli Särnblad 
m.fl. 

2009-
10-05 

16 

2009/10: Ub488 Utvärdering av 
friskolor 

Enskild motion Eva Sonidsson 
m.fl 

2009-
10-05 

17 

2009/10:Ub526 Friskolornas vinst Enskild motion Yilmaz Kerimo 
m.fl. 

2009-
10-05 

18 

2009/10:Ub566 Vinstdrivande 
friskolor 

Enskild motion Hans Hoff m.fl. 2009-
10-05 

19 

2010/11:Ub229 Kontroll av fristående 
skolor 

Enskild motion Christina 
Oskarsson m.fl. 

2010-
10-20 

20 

2010/11:Ub482 Politik för 
grundskolan  

Kommittémotion 
 

Mikael Damberg 
m.fl. 

2010-
10-26 

21 

2011/12:Ub394 Fristående skolor. Enskild motion Shadiye Heydari 
m.fl. 

2011-
09-27 

22 

2011/12:Ub 458 Politik för 
gymnasieskolan  

Kommittémotion 
 

Mikael Damberg 
m.fl.  

2011-
10-05 

23 

2012/13:Ub452 Reformering av 
friskolesystemet    

Enskild motion Bo Bernhardsson 2012-
10-02 

24 

2012/13:Ub390 Vinster i välfärden  Enskild motion Jan-Olof Larsson 
m.fl. 

2012-
10-04 

25 

2012/13:Ub415 Översyn av 
utbyggnaden av privata och fristående 
skolor  

Enskild motion Shadiye Heydari 
m.fl. 

2012-
10-04 

26 

2012/13:Ub316 En behovsstyrd 
skolpeng 

Enskild motion Hannah 
Bergstedt m.fl. 

2012-
10-04 

27 

2012/13:Ub494 Politik för 
gymnasieskolan 

Kommittémotion 
 

Ibrahim Baylan 
m.fl. 

2012-
10-05 

28 
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1.5 Teori och metod 

 

Bo Rothstein (2010), professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, talar om två typer 

av välfärdssystem bland västliga kapitalistiska demokratier, den selektiva och den generella 

välfärdsstaten. Den selektiva välfärdsstatens mest utmärkande drag är låg skattenivå, liten 

statlig inblandning, inflytelserika och stora privata organisationer samt att en låg andel av 

statens resurser avsätts till sociala ändamål och åtgärdsprogram. Dessa åtgärdsprogram är 

behovsprövande och riktade till en liten (och utsatt) del av befolkningen. Motsatsen, den 

generella välfärdsstaten, karakteriseras av ett högt skattetryck, stor statlig inblandning, 

gemensamma åtgärdsprogram som innefattar en stor del (eller samtliga) av befolkningen. Den 

selektiva välfärdsstaten är nära förknippad med den liberala ideologin, medan den generella 

välfärdsstaten huvudsakligen förknippas med socialdemokratin. Rothstein påpekar att den 

svenska välfärdsstaten i många avseenden påminner om den generella modellen (Rothstein 

2010, s.186ff).  

 

Den teori som här presenteras, är utarbetad av den polsk-amerikanske samhällsteoretikern och 

professorn i statsvetenskap, Adam Przeworski (1985). I Capitalism and Social Democracy 

hävdar Przeworski att arbetarklassen minskat i antal under 1900-talets senare hälft, samtidigt 

som tjänstemannagrupperna ökat i antal, vilket inneburit problem för de socialdemokratiska 

partierna som traditionellt sett haft arbetarklassen som sin väljarbas. För att nå regeringsmakt 

måste de socialdemokratiska partierna konstruera välfärdspolitiska åtgärdsprogram som 

tilltalar både den i antal minskande arbetarklassen och den i antal ökande medelklassen 

(människor verksamma inom tjänstemanna- och serviceyrken). De socialdemokratiska 

partierna tvingas därför, enligt Przeworski, in i ett ideologiskt och strategiskt dilemma. Ska de 

socialdemokratiska partierna driva traditionella arbetarklassfrågor för att hålla ihop partiet och 

motverka splittring inom arbetarrörelsen, men riskera att diskvalificera sig från 

regeringsmakten. Eller ska välfärdspolitiken utvecklas så att den även appellerar till en 

bredare väljarkår, d.v.s. medelklassen, men riskera splittring och konflikt inom partiet, men 

samtidigt attrahera tillräckligt med väljare för att nå regeringsmakten. En framgångsrik 

socialdemokratisk politik förutsätter en lyckad balans mellan de två riktningarna. (Przeworski 

1985, s.24ff). 
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Rothstein (2010, s. 194) hävdar att Przeworskis teori avser att förklara det dubbelriktade 

sambandet mellan å ena sidan den socialdemokratiska välfärdsstatens karaktär och å andra 

sidan dess väljarstöd. Detta förklarar också, enligt Rothstein, varför socialdemokratiska 

partiers framgång varierat så i olika länder. Torsten Svensson (1994, s. 26f) poängterar att 

Przeworkis klassbegrepp inte får förstås utifrån en strikt klassteori, utan att begreppet avser 

grupper med liknande socioekonomiska villkor, vilka de (social)demokratiska partierna måste 

förhålla sig till. Rothstein (2010) hävdar att Przeworski placerar medelklassen i centrum för 

sitt resonemang, då teorin förutsätter att socialdemokratiska partier (eller borgerliga partier för 

den delen) behöver denna grupps stöd för att nå regeringsmakten (Rothstein 2010, s. 194ff). 

 

Den anförda teorin bygger på en utgångspunkt som säger att det finns en inneboende 

problematik i socialdemokratin, det vill säga valet mellan att föra en traditionell 

arbetarklasspolitik (en vänsterprofil) eller driva en politik som även attraherar medelklassen 

(en liberal socialdemokratisk profil). För att undersöka huruvida motionerna, i frågan om 

vinstdrivande fristående skolor, är präglade av en traditionell arbetarklasspolitik eller av en 

liberal socialdemokratisk politik, förutsätts en systematisk undersökning. Studier som ämnar 

granska och analysera ett avgränsat material kallas för kvalitativa textanalyser (Bergström och 

Boréus 2005, s. 19f). Denna undersökning bygger på kvalitativ textanalys, där det empiriska 

materialet analyseras med utgångspunkt i en idé- och ideologianalytisk inriktning inspirerad 

av Göran Bergström & Kristina Boréus (2005) och Ludvig Beckmans (2007) metodologiska 

föreskrifter. 

 

Min undersökning är vad Bergström & Boréus (2005, s.155) benämner som en kombination 

av grupperspektiv och idéfokus. I detta fall, vilka idéer och ideologier som präglar 

Socialdemokraternas motioner i frågan om fristående skolor och rätten till vinstuttag. 

Bergström och Boréus framhäver att ett sådant tillvägagångssätt tjänar till att urskilja vilken 

eller vilka ideologier som präglar ett parti i en specifik fråga och samtidigt studera de idéer 

som framförs under en viss period. Min ambition med undersökningen är att beskriva vilka 

idéer och ideologier som framträder i det empiriska materialet.  

 

Beckman (2007, s. 15f) framhåller att idé- och ideologianalysen är beroende av en politisk 

kontext för att möjligöra en förklaring eller beskrivning av det empiriska materialet. Här 

föreligger emellertid en problematik, då forskaren måste bestämma vilken kontext som ett 

politiskt budskap skall förstås utifrån. I denna studie har jag valt att framhäva 1990-talets 
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skolreformer och de fristående skolornas expansion som betydande delar av det historiska 

sammanhang vilka motionerna skall förstås utifrån. 

 

En textanalytisk studie fodrar någon form av analysapparat, för att som Beckman (2007, s. 

20ff) påpekar, studera det valda ämnet utifrån ett medvetet valt förhållningssätt.  I en idé- och 

ideologianalytisk studie skall en analysapparat konstrueras utifrån den anförda teorins centrala 

begrepp, vilket benämns som en operationalisering av de centrala begreppen. Med andra ord, 

teorin skall göras möjlig att använda för att analysera det empiriska materialet.  

 

1.5.1 Idealtyper 

 

Min analysapparat kommer att utgöras av idealtyper. Dessa skall inte förstås som 

beskrivningar av verkligheten, utan ses som ett instrument för att rekonstruera ett idésystem 

(Beckman 2007, s. 28). I min idé- och ideologianalys kommer jag, utifrån Przeworskis teori, 

att konstruera två idealtyper som skall gestalta traditionell arbetarklasspolitik respektive en 

liberal socialdemokratisk politik. Idealtyperna kommer att fungera som ett raster som sorterar 

olika formuleringar och idéer till de två olika facken. Detta hjälper mig även att se vilka 

formuleringar och idéer som inte ryms inom de konstruerade idealtyperna (Bergström & 

Boréus 2005, s. 159f) .  

 

Att använda sig av idealtyper som analysapparat är förenat med viss problematik. 

Idealtyperna får inte vara allt för specifika och detaljerade, så att de texter som skall 

analyseras blir omöjliga att klassificera utifrån den befintliga modellen. En befintlig risk blir 

då att forskaren riskerar att påtvinga idealtyperna på materialet, och enbart ser det man vill se, 

vilket skapar en validitetsproblematik. Idealtyperna får inte heller vara för löst konstruerade så 

att de enbart fungerar som grovsortering av texterna (Bergström & Boréus 2005, s. 171f ). 

 

Przeworskis teori nämner inte i detalj vad som de facto karakteriserar en traditionell 

arbetarklasspolitik respektive en liberal socialdemokratisk politik, vilket innebär att jag 

behöver söka efter dessa karaktärsdrag på annat håll. Dessa två, enligt teorin, möjliga vägval 

identifierar jag i Anthony Giddens (1998) och Reidar Larssons (2006) beskrivningar av den 

klassiska socialdemokratin (en traditionell arbetarklassprofil) respektive den tredje vägen (en 

till medelklassen appellerande profil), vilka ligger till grund för konstruktionen av de två 
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idealtyperna. Enligt Giddens framstår klassisk socialdemokrati (den gamla vänstern) och 

nyliberalism (den nya högern) som varandras ideologiska motsatser. Den tredje vägen (en 

liberal socialdemokrati) utgör en teoretisk (men även partipolitiskt möjlig) medelväg 

(Giddens 1998, s. 17ff). Utifrån den politiska kontext som Przeworski utgår ifrån, är det 

rimligt att anta att de socialdemokratiska partierna endast kan navigera åt vänster 

(arbetarklassen) eller mot mitten (medelklassen). I detta specifika fall blir således klassisk 

socialdemokrati och den tredje vägen varandras motsatspar. 

 

1.5.2 Klassisk socialdemokrati och den tredje vägen 

 

Den klassiska socialdemokratin betraktar, i likhet med Marx, den fria marknaden som en 

grund till ojämlikhet och sociala problem. Men, genom statlig inblandning kan detta hjälpas 

eller lindras. Staten har ett särskilt ansvar att utbilda och förse sina medborgare med 

kompetenser som inte den fria marknaden tillstår med. Den klassiska socialdemokratin 

kännetecknas av en skeptisk inställning till privata aktörer och frivillighetsorganisationer 

(Giddens 1998, s. 18f). 

 

Staten skall ha en stark offentlig närvaro i ekonomin, såväl som i andra samhällsinstanser (läs 

skolan), eftersom det allmänna i en demokrati representerar den kollektiva viljan. Den 

klassiska socialdemokratin anser det nödvändigt att det allmänna blandar sig i familjens och 

individens angelägenheter, t.ex. när dessa inte själva anses kapabla till att skapa drägliga 

livsvillkor. Detta hänger nära samman med en av den klassiska socialdemokratins 

målsättningar, att skänka individen skydd under livets alla skeden (Giddens 1998, s.18f). 

Att uppnå jämlikhet mellan människor är ett av den klassiska socialdemokratins mest 

utpräglade mål, vilket möjliggörs genom en enhetlig och sammanhållen välfärdsservice (läs 

skola) och genom progressiv beskattning för att utjämna medborgarnas inkomstnivåer 

(Giddens 1998, s. 18f). 

 

Under 1980- och 1990-talet utsattes välfärdsstaten för kritik från nyliberalt håll. 

Välfärdsstaten ansågs dyr, ineffektiv och för byråkratisk. Som ett svar på denna kritik och 

som ett alternativ till nyliberalismens nattväktarstat önskade socialdemokratiska partier (med 

Tony Blairs Labour i spetsen) förnya och modernisera välfärdsstaten. Denna nya riktning kom 

att kallas för tredje vägen och innebar en tydlig skilsmässa från den klassiska 
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socialdemokratin och en tydlig orientering mot den politiska mitten och liberala värderingar 

(Larsson 2006, s. 171ff).  Den tredje vägen var i ett första skede mycket positivt inställd till 

marknaden och avregleringar, något som senare kom att avta (Larsson 2006, s. 178). Denna 

idealtyp utgörs emellertid av de värden som kännetecknade den tredje vägen under dess första 

tid.  

 

Den tredje vägen utgår ifrån en syn på att vårt samhälle har förändrats, vilket kräver en ny 

form av politik som inte begränsar sig till en strikt vänster/höger-profil. Den tredje vägen 

präglas av en pragmatism som utgår ifrån att effektivitet och en handlings konsekvenser ska 

bestämma politiken. Den tredje vägen förespråkar en ”närmare demokrati”, medborgarskapet 

skall vara aktivt och beslutsfattningen ska ske i de berördas närhet. Individen placeras i 

centrum i ett samhälle som präglas av valfrihet och mångfald, där både privata och offentliga 

verksamheter ges utrymme att verka i den samhälleliga sfären (Larsson 2006, s. 172ff). 

 

Den tredje vägen, sätter liksom den klassiska socialdemokratin, begreppet jämlikhet i centrum 

för sin politik, men gör det utifrån helt andra premisser. Jämlikhet skall här förstås som en 

form av meritokrati på lika villkor, där alla människor skall ges lika frihet och lika 

möjligheter till att nå framgång (Giddens 1998, s. 72f). Det vill säga att alla ska ha samma 

chanser att tillskansa sig bra utbildning och lyckas i yrkeslivet. Omfördelningen av resurser 

skall främst användas för att ge människor samma möjligheter i början av livet, inte 

omfördelas i efterhand. Ett sådant meritokratiskt system kräver ett socialt skyddsnät, där 

mottot lyder ”inga rättigheter utan skyldigheter”.  Med detta avses att individen för att åtnjuta 

det sociala skyddsnätets tjänster tvingas uppfylla vissa åtaganden, exempelvis att söka jobb 

för att få socialbidrag (Larsson 2006, s. 173f). 
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Tabell 2. Välfärds- och skolpolitik enligt idealtyperna 

 

 
Idéer och begrepp  Klassisk socialdemokrati   Den tredje vägen 
  (efterkrigstiden och framåt)   (1990-talet) 
 
Marknadssyn  Skeptisk– förespråkar  Positiv – förespråkar liten   
                                           genomgripande reglering  reglering 
                                                                                                          
Välfärdssystem  Offentligt- enhetligt och  Pluralistiskt – förespråkar    
  sammanhållen  mångfald  
 
Individ/samhälle Kollektivism   Individualism 
                                                                                                           
Demokratisyn Allmän demokrati -   Närhet till beslutsfattning 
                                            kollektivets vilja 
 
Syn på jämlikhet Stark jämlikhetssträvan – lika  Meritokrati på lika villkor 
                                            levnadsvillkor - omfördelning  
 
 

(Giddens (1998, s. 17ff) & (Larssons 2006, s. 172ff)  

 

De konstruerade idealtyperna, såväl som den anförda teorin, behandlar frågan om 

välfärdssamhällets utformning, medan mitt undersökningsområde riktar fokus mot synen på 

skolan och då främst fristående skolor. Det blir emellertid nödvändigt att i min undersökning 

applicera idealtypernas kategorier (marknadssyn, välfärdssystem, individ/samhälle, 

demokratisyn och syn på jämlikhet) på skolans domäner. Idealtyperna kommer att användas 

för att precisera uppsatsens frågeställningar. Frågeställningarna kommer att besvaras utifrån 

hur det empiriska materialet förhåller sig till de två idealtyperna klassisk socialdemokrati 

respektive den tredje vägen. Idealtyperna kommer här att fungera som glasögon, vilka jag 

analyserar materialet utifrån (Beckman 2007, s. 22f). 
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2 Undersökning 

 

I denna del kommer jag att redogöra för klassificeringen av de 28 motionerna genom att med 

hjälp av två korstabeller visa på det numerära utfallet. I tabellerna indikerar det första numret i 

varje kolumn antalet motioner, numren i parentes indikerar vilka motioner som åsyftas. Jag 

kommer därefter att föra ett resonemang om klassificeringen och om de generella tendenser 

som framträder. Den resterande delen av undersökningen kommer jag att ägna åt att analysera 

motionernas bärande idéer. Idéerna kommer att analyseras utifrån hur de förhåller sig till 

idealtypernas kategorier (se tabell 2).   

 

2.1 Mellan kollektivism och individualism 

 

De motioner som innehåller idéer förknippade med både klassisk socialdemokrati och den 

tredje vägen bestäms utifrån hur många kategorier (d.v.s. begreppen marknadssyn, 

välfärdssystem, individ/samhälle, demokratisyn, syn på jämlikhet) som är förknippade med 

den ena eller andra idealtypen. För att förtydliga, en motion som har en kategori förknippad 

med klassisk socialdemokrati och två med den tredje vägen placeras således in under 

idealtypen den tredje vägen. En distinktion görs mellan motioner som helt samstämmer med 

en idealtyp (utan idéer förknippade med den motsatta idealtypen) och mellan motioner som 

delvis instämmer med en idealtyp (som innehåller idéer från båda idealtyperna).  

 

Tabell 3. Klassificering av motionerna 

 

Motionstyp Klassisk 
socialdemokrati 

Den tredje vägen Bortfall 

Enskild motion 14   
(3, 4, 7, 10, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 
22, 25, 26)  

3   
(8, 11, 24) 

3  
(1, 5, 27) 

Kommittémotion/partimotion 0 8  
(2, 6, 9, 12, 13, 
21, 23, 28) 

0 

Sammanlagt: 14 11  3 
 

Av undersökningens 28 motioner klassificeras 14 motioner som klassisk socialdemokrati och 

11 motioner som den tredje vägen. Tre motioner är lika präglade av klassisk socialdemokrati 
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som av den tredje vägen, varav dessa inte går att sortera till ett specifikt läger. De sorteras 

därför in under kategorin bortfall. 

 

De sammanlagt 28 motionerna utgörs av 20 enskilda motioner, sju kommittémotioner och en 

partimotion. Av de 20 enskilda motionerna uppfyller endast tre motioner kriterierna för den 

tredje vägen, medan 14 av de enskilda motionerna uppfyller kriterierna för klassisk 

socialdemokrati. Motioner författade av partiet och av partiets utbildningskommitté bär en 

tydlig prägel av den tredje vägen, medan en klar majoritet av de enskilda motionerna visar på 

en dominans av idéer förknippade med klassisk socialdemokrati. 

 

Tabell 4. Utfall i relation till idealtypernas kategorier 

 

Kategorier Klassisk 
socialdemokrati 

Den tredje vägen Bortfall 

Marknadssyn 27  1  
(13) 

0 

Välfärdssystem 8  
(4, 7, 14, 16, 17, 22, 
25, 26 ) 

15 
(2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 
12, 13, 15, 21, 23, 
24, 27, 28 ) 

5  
(1, 10, 18, 19, 20) 

Individ/samhälle 9  
(3, 10, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 25) 

13  
(1, 2, 6, 8, 9, 11. 12, 
13, 21, 23, 24, 27, 
28) 

6  
(4, 5, 7, 14, 22, 26) 

Demokratisyn 0 0 28 
Syn på jämlikhet 1  

(17) 
1  
(1) 

26 

 

Tabell 4 visar på att motionerna i undersökningen tydligt präglas av den klassiska 

socialdemokratins skeptiska marknadssyn samt att ett mer ambivalent förhållande råder till 

kategorierna välfärdssystem och individ/samhälle, där dock tredje vägens idéer framträder 

mer frekvent. De bortfall som rör kategorierna välfärdssystem och individ/samhälle beror på 

att motionerna inte berör det aktuella ämnet. 

 

2.1.1 Skolan – ingen privat angelägenhet 

 

De 14 motioner som kategoriseras in under idealtypen klassisk socialdemokrati förenas kring 

tre gemensamma nämnare; de är enskilda motioner (d.v.s. inte kommitté- eller partimotioner), 
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de uttalar en skeptisk marknadssyn och de vilar på en samhällssyn som är kollektivistisk eller 

delvis kollektivistisk. Med en delvis kollektivistisk samhällssyn avses motioner som uttalar en 

samhällssyn som präglas av både individualism och kollektivism. Den fråga som de 14 

motionerna är minst eniga kring, rör den svenska skolans utformning. Åtta av motionerna 

uttrycker en syn som är förknippad med klassiska socialdemokratins syn på välfärd, d.v.s. en 

syn på skolan som offentlig, enhetlig och sammanhållen. Två motioner vurmar för ett 

pluralistiskt skolsystem, samtidigt som de uttrycker en skeptisk marknadssyn. Resterande fyra 

motioner uttrycker ingen uttalad ståndpunkt i frågan. 

2.1.2 Valfrihet, individualism – och marknadskritik 

 

De 11 motioner som klassificeras som den tredje vägen utgörs av sju kommittémotioner, tre 

enskilda motioner samt en partimotion. De 11 motionerna påvisar en uppenbar homogenitet i 

sitt förhållande till de två idealtyperna. Samtliga 11 motioner överensstämmer med den tredje 

vägens syn på individualism och förespråkar ett pluralistiskt skolsystem. Samtidigt är 10 av 

11 motioner influerade av den klassiska socialdemokratins skeptiska marknadssyn och endast 

en motion (Ub:556 Gymnasieskolan) uttrycker en positiv marknadssyn. I motsats till 

undersökningens 27 resterande motioner är Ub556 Gymnasieskolan ensam om att helt 

överensstämma med den tredje vägens bärande idéer.  

 

2.1.3 Analysapparatens begränsade användbarhet 

 

När jag genomförde undersökningen framkom att två av idealtypernas kategorier; 

demokratisyn och syn på jämlikhet, inte fungerade som analytiska verktyg i undersökningen. 

Den klassiska socialdemokratins demokratisyn präglas som bekant av att den allmänna viljan 

styr, vilket sker via demokratiska val. Staten ges en betydande roll och beslutsfattningen sker 

centralt. Den tredje vägen förespråkar en närmare beslutsfattning, att de som berörs av 

besluten direkt ska kunna påverka beslutsfattningen på ett lokalt plan. Då nästan samtliga 

motioner föreslår att kommunerna ska ges mer makt och inflytande i frågan om de fristående 

skolornas etablering, landar förslaget mellan den klassiska socialdemokratins och den tredje 

vägens demokratisyn. Å ena sidan kan förslagen om ökad makt till kommunerna sorteras in 

under den tredje vägens idéer om decentralisering. Men, å andra sidan föreslår motionerna 

minskat utrymme för fristående skolor (och därmed mer maktbefogenheter till myndigheter, 
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om än lokala sådana). Vilket innebär att kategorin demokratisyn inte går att tillämpa som 

analysverktyg i undersökningen.  

 

Gällande kategorin synen på jämlikhet, skiljer den klassiska socialdemokratin och den tredje 

vägen sig åt, genom att den förstnämnda förespråkar en konstant resursutjämning för lika 

livsvillkor under hela livet, medan den sistnämnda endast förespråkar resursutjämning under 

uppväxttiden för att uppnå meritokrati på lika villkor. Detta får till konsekvens att båda 

idealtyperna förespråkar resursutjämning i syftet att alla barn skall ges samma möjligheter till 

att lyckas i skolan. Denna samsyn innebär att idealtypernas olika syn på jämlikhet inte 

fungerar som ett åtskiljande analysverktyg.  

 

2.2 Den socialdemokratiska ambivalensen 

 

I denna del kommer de motioner som de socialdemokratiska riksdagsledamöterna författade 

att granskas och analyseras. Utifrån idealtypernas kategorier marknadssyn, välfärdssystem 

samt individ/samhälle, kommer jag att visa på vilka idéer och vilken politik som de facto 

förespråkas samt hur detta kommer till uttryck i motionerna. Under denna del kommer jag 

också att visa på hur vissa motioner, klassificerade utifrån en idealtyp, också ger uttryck för 

idéer förknippade med dess motsatta idealtyp.  Jag väljer att lyfta fram detta som en indikator 

på motionernas idémässiga komplexitet. De siffror som skrivs i parentes indikerar vilken eller 

vilka motioner som avses (se tabell 1 alternativt Appendix). 

 

2.2.1 Marknadssyn 

 

Då samtliga motioner (utom en) ger uttryck för marknadskritiska idéer kommer endast idéer 

förknippade med klassisk socialdemokrati behandlas i detta avsnitt.  

 

Den grundläggande marknadskritiska argumentationen som de socialdemokratiska 

riksdagsledamöterna formulerar säger att marknaden sänker skolornas kvalitet och/eller är en 

källa till social och ekonomisk ojämlikhet. De marknadskritiska idéerna utgår ifrån att alla 

aktörer på den fria marknaden (dvs. fristående skolor ägda av privata företag) strävar efter 

vinst. Vinst skapas genom att intäkterna, som är finansierade av offentliga medel, är högre än 
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utgifterna. Motionerna (samtliga utom 3, 8, 12, 13) slår fast att skolverksamhet inte skall vara 

förenligt med ett vinstintresse. Jan-Olof Larsson m.fl. riktar i Motion 2012/13:Ub390 (25) 

skarp kritik mot de vinstdrivande friskolorna: 

 

 […] på senare tid har vi öppnat upp utbildningssektorn och släppt in de 

privata aktörerna också på detta tidigare fredade område […] dessa bolags 

hela affärsidé bygger på att med alla medel försöka locka så många elever 

som möjligt att välja just deras skola hör kanske till saken. Skattemedel 

avsedda för skolan ska gå till skolan! (Motion 2012/13:Ub390)  

 

Sex motioner (10, 11, 14, 19, 24, 25) hävdar att den fria (skol)marknaden genom att öppna 

upp för vinstdrivande friskolor, skapat ett utrymme för oseriösa (och vinstorienterade) aktörer 

att ge sig in i på skolmarknaden.  Bo Bernhardsson skriver att: 

 

Samtidigt etablerar sig på denna nya skolmarknad såväl kortsiktiga 

lycksökare som investmentbolag med ett dominerande intresse av maximera 

avkastningen på insatt kapital. (Motion 2009/10:Ub302) (11) 

 

För att möjliggöra vinst använder sig friskolorna av olika metoder för att hålla kostnaderna 

nere. De kan, som 13 av undersökningens motioner (2, 7, 10, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 28) påtalar, försämra skolans kvalitet, i syfte att göra att vinst. Som det uttrycks i 

Motion 2010/11:Ub229 (20)  ”Det är inte rimligt att privata företag som driver skolor gör 

vinster att genom att sänka kvaliteten i skolorna”. Sådan kvalitetsförsämring kan, som Mikael 

Damberg m.fl. påtalar i Motion 2011/12:Ub458 (23) utgöras av låg lärartäthet.  

 

Det finns en risk för att vinstdrivande friskolor sänker utbildningens kvalitet. 

Det finns också tecken på att så sker: lärartätheten bland de vinstdrivande 

fristående skolorna är betydligt lägre än i kommunala och icke- 

vinstdrivande fristående skolor samtidigt som elever från vinstdrivande 

skolor tenderar att prestera något sämre på gymnasiet jämfört med elever 

med motsvarande betyg från kommunala skolor. (Motion 2011/12:Ub458) 

 

Marknadens intåg i den svenska skolan kan, som fyra motioner (1, 11, 16, 27) hävdar, skapa 

vinst genom att friskolorna väljer högpresterande och duktiga elever och samtidigt väljer bort 
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elever med särskilda behov, eftersom dessa är förenade med extra utgifter. Som Kerstin Engle 

m.fl. i Motion 2006/07:Ub339 (1) uttrycker det:  

   

Det finns en uppenbar risk att dessa skolor kommer att konkurrera om de 

elever som kan ge vinst, medan man kommer att försöka undvika de 

elever som har svårare att lära sig. Vi har redan sett sådana försök på flera 

håll, genom särskilda inträdesprov och genom att ta ut dolda skolavgifter. 

(Motion 2006/07:Ub339) 

    

Enligt den klassiska socialdemokratin ska skolan vara en utjämnande instans, där alla barn 

skall ges samma förutsättningar att lyckas. Genom att öppna upp för friskolor har marknaden 

blivit en del av det svenska skolsystemet, vilket också inneburit att krafter som skapar 

ojämlikhet släppts in i skolans domäner. Något Eva Sonidsson m.fl. uttrycker i Motion 

2009/10:Ub488 (17) ”Klasskillnader och boendesegregation avspeglar sig tydligt i dagens 

skola […] Uppväxten av privatskolor har inneburit att denna segregering ökat” . 

 

Flera motioner (1, 2,6, 14, 15, 16, 17, 22, 24, 25, 27) uttrycker en rädsla, alternativt 

konstaterar att marknadens inträde i den svenska skolan, skapar och upprätthåller 

klasskillnader och segregering. Segregeringen skapas inte enbart av att friskolorna tenderar att 

välja sina elever, utan också av att det är föräldrar och elever från högpresterande miljöer som 

gynnas av valfriheten, eftersom dessa i mycket högre utsträckning än andra grupper gör aktiva 

val. Skepticismen bygger på ett dubbelverkande resonemang som säger att friskolorna väljer 

sina elever, samtidigt som socioekonomiskt starka elever väljer sina (fri)skolor. Vilket 

Hannah Bergstedt m.fl. i Motion 2012/13:Ub316 (27) formulerar så här: 

 

Vidare har friskolereformen fått en samhällsskiftande effekt. De företag som 

driver utbildningsverksamhet med vinstintresse har möjlighet att plocka ut 

stora vinster delvis på grund av den statistiska skolpengen. De föräldrar som 

har resurser att göra ett aktivt val av skola har ofta hög socioekonomisk 

status. Barn till föräldrar med hög socioekonomisk status lyckas i snitt bättre 

i skolan […] När då alla barn genererar samma summa pengar utökas 

möjligheten för friskoleägare att plocka ut vinst om de har övervägande del 

elever från familjer med socioekonomisk status. Givetvis riktar sig också 

friskolorna mot barn med resursstarka föräldrar. (Motion 2012/13:Ub316)   
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Marknadens inträde i den svenska skolan har enligt motionerna (2, 3, 4, 5, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 

24, 28) inneburit och/eller riskerar att innebära en överetablering av friskolor i många 

kommuner. 16 motioner (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28) föreslår därför 

att kommunerna ges ett betydande inflytande gällande nyetableringar av friskolor, för att 

motverka överetablering av friskolor och för att motverka en försämring av den kommunala 

skolan. Här uttryckt i Motion 2012/13:Ub494 (28) av bl.a. Ibrahim Baylan: 

 

Idag är kommunen ansvarig för alla elevers skolgång men har inte makt över 

hur skolan organiseras och dimensioneras. Ett ökat kommunalt inflytande 

över etableringar behöver därför införas genom ett obligatoriskt samråd med 

kommunen innan en friskola får starta. (Motion 2012/13:Ub494) 

 

Expansionen av friskolor (men också det faktum att många friskolor läggs ned) bidrar till att 

kommunerna står handfallna, då de enligt lag måste erbjuda undervisning i kommunal regi, 

samtidigt som arbetet med att beräkna elevunderlaget (och där med skolpengen) försvåras 

väsentligt. I Motion 2009/10:Ub478 (14) uttrycks en sådan oro:  

 

Merkostnader uppstår för kommunerna på grund av ökade administrativa 

kostnader, men också på grund av att den kommunala skolan åläggs högre 

krav […] Med allt fler fristående skolor i en kommun försvårar det också för 

skolförvaltningens planering för god skolorganisation vad gäller skollokaler, 

antal lärare och antal elever i klassen. (Motion 2009/10:Ub478)  

 

En annan anledning till att dagens regelverk skapar en ogynnsam situation för de kommunala 

skolorna beror enligt motionerna (5, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 23, 28) på att friskolorna 

inte omges av samma regelverk som de kommunala skolorna, och därför inte konkurrerar på 

lika villkor. För att motverka denna negativa tendens förutsätts enligt Marie Granlund m.fl. 

att: 

 

Alla gymnasieskolor ska verka under samma skollag […] För att kommunala 

skolor och fristående skolor ska få lika villkor på riktigt måste man göra en 

helhetsanalys av de olika huvudmännens förutsättningar. Kommunala och 

fristående skolor ska behandlas lika både vid extra tillskott från kommunen 

och vid besparingar […] (Motion 2009/10:Ub556) (13) 
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En klar majoritet av motionerna (1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

26, 28) föreskriver att friskolorna behöver ett nytt regelverk som ställer högre kvalitetskrav på 

marknadens aktörer, så att de inte kan ta ut vinst genom kvalitetsförsämringar. Yilmaz 

Kerimo m.fl föreslår i Motion 20009/10:Ub526 (18) att ”[…] genom förstärkta kvalitetskrav 

och skärpta etableringsvillkor säkerställa att de gemensamma resurserna verkligen används 

för att ge alla barn en bra skola […]” Nio motioner (1, 4, 7, 8, 11, 14, 16, 23, 28) kräver även 

en större insyn i friskolornas verksamhet för att motverka problemen med de fristående 

skolorna.  

 

Kraven på ökade kvalitetskrav är ett av motionernas mest återkommande tema, samtidigt är 

det intressant att notera att ingen motion preciserar vad kvalitetskraven konkret ska bestå av. 

Visserligen föreslår bl.a. Motion 2008/09:Ub308 (5) att kommunerna skall ges befogenheter 

att påverka de fristående skolorna att återinvestera i verksamheten. Men, detta är i sig varken 

ett explicit kvalitetskrav eller en garant för ökad kvalitet, utan snarare ett förslag med syftet 

att motverka att offentliga medel går till privata aktörers aktieportföljer. 

 

Gällande frågan om vilka regler som ska omfatta de fristående skolorna är det möjligt att 

urskilja två dominerande ståndpunkter. De som förespråkar lika regler för en gynnsam 

konkurrens mellan fristående skolor och kommunala skolor och de som önskar att 

kommunerna och de kommunala skolorna ges särskilda privilegier gentemot de fristående 

skolorna, för att garantera dess goda kvalitet och fortlevnad. Genom att ställa de 

marknadskritiska resonemangen mot de idéer som förespråkar reformer och regleringar, 

framkommer att de motioner (3, 17, 18, 19, 25, 27) som uttrycker skarpast marknadskritik 

också är de som i minst utsträckning förespråkar en reglering av marknaden.  

 

2.2.2 Välfärdssystem  

 

13 (1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 21, 23, 27, 28) av de 15 motioner som förespråkar ett 

pluralistiskt skolsystem betonar vikten av en skola som ger utrymme för mångfald och 

variationer. De socialdemokratiska riksdagsledamöter, som i enlighet med den tredje vägen 

argumenterar för elevernas och föräldrarnas rätt till att välja skola, utgår ifrån att ett 



 

  23 

skolsystem med olika huvudmän och profiler skapar en pedagogisk mångfald som är 

samhället till godo. Här exemplifierat av Marie Granlund m.fl. i Motion 2009/10:Ub556 (13): 

 

Såväl de kommunala som de fristående gymnasieskolorna är naturliga delar 

av vårt skolsystem. Att det finns olika huvudmän i skolan kan öka 

mångfalden av pedagogiska modeller, stärka valfriheten för elever och 

föräldrar och främja engagemang och utveckling. (Motion 2009/10:Ub556)  

 

Motionen som citeras ovan, ger utryck för en positiv inställning till att dagens skolsystem 

präglas av valfrihet och att mångfalden ökar genom att olika huvudmän tillåts driva skolor. I 

enlighet med den tredje vägens idéer, förespråkar riksdagsledamöterna att både privata och 

kommunala aktörer ska utgöra delar av skolutbudet, samt att detta är en naturlig del av ett 

fungerande skolsystem.   

 

De motioner som undertecknats av partiet eller av partiets utbildningskommitté (6, 9, 12, 13, 

21, 23, 28) förespråkar alla ett pluralistiskt skolsystem. Dessa lyfter fram de nationella 

styrdokumenten som en garanti för en sammanhållen skola. Förvisso konfirmerar alla 

motioner som behandlar styrdokumenten dess betydelse, men i fallet med de ovan nämnda 

motionerna, framhålls detta specifikt som ett verktyg för att hålla ihop den svenska skolan – 

och samtidigt ge utrymme för mångfald och olika huvudmän. Vilket antyds i Motion 

2011/12:Ub482 (21), undertecknad av bl.a. Mikael Damberg.   

 

Vårt mål är en sammanhållen skola där barn och unga med olika bakgrunder 

lär av varandra. […] Alla skolor verka under samma skollag […] 

Möjligheten att kunna välja skola är värdefull och de fristående skolorna har 

en plats i utbildningsutbudet […] föräldrar och elever ska ha rätt till att välja 

mellan olika alternativ. (Motion 2011/12:Ub482)  
 

Sex motioner (1, 16, 17, 18, 21, 25) framhäver explicit att skolan vara en mötesplats för barn 

och ungdomar från olika bakgrunder. De socialdemokratiska riksdagsledamöterna som 

författat de berörda motionerna framhåller särskilt att skolan ligger till grund för ett 

demokratiskt och tolerant samhälle. Kerstin Engle m.fl. skriver i Motion 2006/07:Ub339 (1) 

att ”Skolan ska också vara en mötesplats. I skolan ska barn med olika bakgrund kunna växa 

upp tillsammans.” De riksdagsledamöter (16, 17, 18, 25) som särskilt framhåller att skolan 
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ska vara en mötesplats argumenterar emot ett pluralistiskt skolsystem, eftersom ett sådant 

system har en differentierande effekt och skapar homogena skolor där barn sorteras efter 

klass, etnicitet och religion etc. Uppdelningen försämrar skolans potential som mötesplats och 

som demokratifostrande instans. 

 

En skola där barn från skilda miljöer möts lär dem att förstå och respektera 

varandra. Människor som förstår varandra och känner sig delaktiga utgör 

grunden för ett demokratiskt samhälle.  (Motion 2009/10:Ub488)  (17) 

 

Ett flertal motioner, (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 28) såväl sådana som 

förespråkar ett pluralistiskt- som ett offentligt, enhetligt och sammanhållet skolsystem, 

framför synpunkter på hur det svenska (pluralistiska) skolsystemet fungerar idag. Motionerna 

visar en enighet kring att det råder en oklarhet över vem som har/ska ha ansvaret över de 

fristående skolornas etablering.  Kommittémotion 2008/09:Ub548 (23) slår fast att ”Friskolor 

har en given plats i vårt utbildningssystem.” Men ”När kommunen i praktiken inte har makten 

att sköta fördelningen av resurser finns det ingen medborgarna kan utkräva ansvar från.” 

Margareta Persson m.fl. som u Motion 2007/08:Ub521 (4) förespråkar ett skolsystem i 

enlighet med klassiska socialdemokratin, påtalar det nuvarande regelverkets brister och de 

komplikationer som de fristående skolornas expansion innebär för kommuner och 

skolförvaltningar. Motionerna, vare sig de är för eller emot dagens skolsystem, uppvisar en 

enighet i frågan om att regelverket för de fristående skolorna behöver reformeras. Den främsta 

anledningen till detta är, enligt de socialdemokratiska riksdagsledamöterna, att en tydligare 

ansvarsfördelning krävs.  

 

2.2.3 Individ/samhälle 

 

Skiljelinjen mellan kollektivism/individualism synliggörs i hur riksdagsledamöterna 

argumenterar i frågan om elevers och föräldrars valfrihet, som något betydelsefullt eller som 

något förknippat med samhälleliga problem och/eller orättvisor.  

 

11 motioner (1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 21, 23, 24) ger sitt stöd år att den svenska skolan ska ge 

utrymme för valfrihet och valmöjligheter och att föräldrar och elevers rätt till att själva välja 

skola är en naturlig del av skolan. Marie Granlund m.fl. hävdar i Motion 2007/08:Ub511 (2)  
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att ”Möjligheten att kunna välja skola är värdefull och de fristående skolorna har en plats i 

utbildningsutbudet”.  

 

I Motion 2009/10:Ub302 (11) argumenterar Bo Bernhardsson för att valfrihet skall genomsyra 

den svenska skolan, men att samhället behöver ge elever och föräldrar bättre förutsättningar 

för att valfriheten skall fungera fullt ut. 

 

Den viktiga och angelägna målsättningen är, eller borde kanske snarare bör 

vara, att så långt möjligt möta elevernas skilda behov och önskemål, med 

andra ord att erbjuda alla elever möjlighet att välja skola och inriktning 

utifrån sina särskilda förutsättningar och intressen. (Motion 2009/10:Ub302)  
  

I Motion 2012/12:Ub452 (24) förespråkar samme Bernhardsson att skolan ska präglas av 

individuell valfrihet, men höjer ett varningens finger gällande att valfriheten tenderar att 

gynna de fristående aktörerna snarare än skolans primära målgrupp; ungdomarna. 

”Friskolesystemet måste reformeras så att elevernas valmöjligheter, inte företagens, och en 

bra skola för alla sätts i centrum.”  Motionens budskap argumenterar således för valfrihet, 

men särskiljer skolan från andra marknader, då valfriheten inte är producenternas ynnest, utan 

att den är ämnad för elever och föräldrar. 

 

Åtta motioner (3, 4, 7, 14, 16, 17, 18, 28) uttrycker negativt laddade åsikter rörande den 

valfrihet som präglar dagens skola, dvs. att elever och föräldrar kan välja mellan olika 

kommunala och privata aktörer. Riksdagsledamöterna hävdar att valfriheten endast gynnar 

och används av privilegierade grupper samtidigt som det leder till en generell försämring av 

skolans kvalitet, vilket drabbar den stora massan av elever. Motion 2007/08:Ub521 (4), 

författad av bl.a. Margareta Persson, uttrycker en för ämnet signifikativ åsikt.  

 

Många hävdar valfrihetsargumentet som grund för lättnader för att etablera 

en fristående skola, men när omfattningen av antalet fristående skolor i en 

kommun ökar så begränsar det valfriheten för de elever som väljer en 

kommunal skola. […] Det finns också med det system vi har idag en risk för 

sämre resurser till den kommunala skolan och därmed sämre förutsättningar 

för den elev som väljer den kommunala skolan. (Motion 2007/08:Ub521) 
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Den första meningen som citeras i motionen ovan antyder att de generösa etableringsreglerna 

för fristående skolor sänker de kommunala skolornas kvalitet. Stöd för en sådan tolkning finns 

i citatets andra mening, där motionen istället för ”begränsad valfrihet” talar i termer av ”sämre 

förutsättningar”.  

  

Ytterligare tre motioner (10, 20, 25), utöver de som ovan nämns, argumenterar mot en utbredd 

individualism för allmänhetens och samhällets bästa. Jan-Olof Larsson m.fl. skriver i Motion 

2012/13:Ub390 (25) att ”skolan i vårt land lyckligtvis alltid varit ett gemensamt 

samhällsansvar” men att det fria skolvalet och privata aktörer har skapat ”en skola där 

samhörigheten blir svagare och segregationen allt mer påtaglig, där gemenskap motverkas och 

främlingskap breder ut sig”   

 

2.3 Sammanfattning 

 

Undersökningen visar på att det inom Socialdemokraterna finns en viss enighet rörande synen 

på vinstdrivande fristående skolor. Denna enighet säger att det är problematiskt med 

vinstuttag och att pengar avsedda för skolan ska gå till skolverksamhet. Det råder även 

konsensus kring att ett nytt reglemente innehållandes kvalitetskrav, ökad insyn samt mer 

kommunalt inflytande ska förhindra att de fristående skolorna gör större vinstuttag. I 

undersökningen framkommer det att nästan samtliga motioner präglas av en 

marknadsskepticism i enighet med idealtypen klassisk socialdemokrati. Ingen av 

riksdagsledamöterna uttrycker dock ett explicit krav på vinstförbud, även om ett antal 

riksdagsledamöter formulerar ett starkt avståndstagande inför denna företeelse.  

 

I frågan om de fristående skolornas vara eller icke vara går det att skönja två olika linjer, där 

en (liten) majoritet av riskdagsledamöternas motioner uttrycker en positiv inställning till den 

pedagogiska mångfald och den valfrihet som ett pluralistisk och individcentrerat skolsystem 

erbjuder. Framträder gör också en mer kritisk linje av riksdagsledamöter som påtalar att de 

fristående skolornas inträde i skolsystemet bidragit till sämre kvalitet och ökad segregering. 

Motioner författade av enskilda riksdagsledamöter visar på en mer kritisk inställning till 

fristående skolor och stämmer i högre grad överens med idealtypen klassisk socialdemokrati, 

medan motioner undertecknade av partiet eller av partiets utbildningskommitté är präglade av 

idealtypen den tredje vägen. Dessa förespråkar ett skolsystem där de fristående skolorna har 
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en given plats. Av de riksdagsledamöter som förespråkar ett pluralistiskt skolsystem präglas 

argumentationen av ett individperspektiv, där valfrihet och möjlighet är nyckelord. Motsatta 

förhållanden råder bland förespråkare för en offentlig, enhetlig och sammanhållen skola, där 

valfrihetsargumentet inte anses stå över allmänhetens bästa.  

 

3 Avslutande diskussion 

 

I undersökningen framkommer att det inte går att spåra en enhetlig linje i frågan om de 

fristående skolornas vara. Utifrån idealtypernas kategorier ser vi hur nästan samtliga 

riksdagsledamöter företräder en marknadsskeptisk linje. Samtidigt råder det oenighet kring 

kategorierna välfärdssystem och individ/samhälle, där den tredje vägens idéer i något större 

grad förfäktas. Analysens resultat kan ses mot bakgrund av Przeworkis teori om hur 

Socialdemokraterna måste balansera sin politik mellan traditionell arbetarklasspolitik och en 

mer liberal politik som tilltalar medelklassen. Utifrån analysens resultat kan vi konstatera att 

det råder en viss ambivalens rörande hur denna balansgång ska se ut, då de 

socialdemokratiska riksdagsledamöterna uppvisar olikartade åsikter om de fristående 

skolornas varande. Denna åsisktskillnad är intressant då den på ett konkret plan visar på hur 

ideologiska motsättningar kommer till uttryck i den faktiska politiken. Det är här dock på sin 

plats att påpeka att det för ett parti av Socialdemokraternas storlek, är oförenligt med total 

konsensus i en för partiet så pass central fråga som skolan.  

 

Att något fler motioner ligger närmre den klassiska socialdemokratin än den tredje vägen kan 

hitta sin förklaring i det nuvarande skolsystemets utformning, där de fristående skolorna utgör 

en betydande andel av landets högstadie- och gymnasieskolor. Det är därför en rimligt 

antagande att riksdagsledamöter som förespråkar ett pluralistiskt skolsystem är mindre 

angelägna att författa motioner om skolsystemets utformning. Och tvärtom, det är rimligt att 

riksdagsledamöter som i enlighet med den klassiska socialdemokratin förespråkar ett 

offentligt, enhetligt och sammanhållet skolsystem i högre utsträckning författar motioner för 

att påtala det nuvarande systemets brister. En annan förklaring kan vara Socialdemokraternas 

oppositionsställning, där partiet för att positionera sig mot den borgerliga alliansen, väljer att 

föra en politik som är kritisk till det nuvarande skolsystemet och där man håller den 

nuvarande regeringen ansvarig för skolans brister. Det är därför anmärkningsvärt att ingen 

socialdemokratisk riksdagsledamot explicit lyfter frågan om ett absolut vinstförbud eller 
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vinsttak i frågan om de fristående skolornas rätt till vinstuttag, speciellt med tanke på att dessa 

krav framförts internt inom den socialdemokratiska rörelsen. Kanske vittnar frånvaron av 

riksdagsledamöter som förespråkar vinstförbud om en stark styrning ovanifrån i syfte att 

undvika ytterligare splittring? Det skulle i så fall förklara varför de riksdagsledamöter som 

uttrycker en mycket stark skepticism i frågan inte argumenterar för ett vinstförbud. 

 

Huruvida motionerna i undersökningen skall klassificeras som klassisk socialdemokrati eller 

som den tredje vägen avgörs utifrån hur de socialdemokratiska riksdagsledamöterna 

argumenterar i frågorna rörande välfärdssystem och individualism/kollektivism. Inställningen 

till dessa två kategorier blir differentierande, då motionerna (med ett undantag) uppvisar en 

skeptisk marknadssyn. Detta innebär att endast ett fåtal av motionerna i undersökningen är att 

betrakta som fullständigt enig med en viss idealtyp.  

 

Undersökningen visar på att det råder en skiljelinje mellan enskilda motioner (där en klar 

majoritet är mer präglade av klassisk socialdemokrati) och mellan motioner undertecknade av 

utbildningskommittén eller partiet (där samtliga motioner är mer präglade av den tredje 

vägens idéer). Denna skiljelinje skulle kunna bero på att motioner undertecknade av ett större 

antal riksdagsledamöter blir mer urvattnade, då de kräver kompromisser som spänner över 

både vänster och höger.  Vad som är mer troligt, och som undersökningen ger stöd för, är att 

partiets ledning driver en mer liberal och mittenorienterad politik än vad den gemene 

socialdemokratiske riksdagsledamoten gör. De riksdagsledamöter som riktar skarp kritik mot 

de fristående skolorna kan betraktas som vänsterfalangens motstånd mot partiledningens 

orientering mot den politiska mitten. Undersökningen kan därför, trots sin ringa omfattning, 

bidra till att på ett konkret plan visa på hur den politiska skiljelinjen inom Socialdemokraterna 

mellan partiledningen och gemene riksdagsledamot ser ut. Det vill säga, skiljelinjen mellan 

partiets höger- och vänsterflank.  

 

Undersökningen kan också fungera som underlag till den som vill förstå bakgrunden till 

Socialdemokraternas ställningstagande i frågan om vinster i välfärden som gjordes hösten 

2012. Studiens resultat kan tolkas som att partiets ställningstagande var en direkt konsekvens 

av den oenighet som präglat Socialdemokraternas riksdagspolitik i frågan om de fristående 

skolorna de senaste åren. 
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5 Appendix 
 

5.1 Sammanfattning av motionerna 
 

(1) Motion 2006/07:Ub339 Det livslånga lärandet  

Sammanfattning: Utbildningen har stor betydelse för vårt samhälle. Utvecklingen av allt fler 

friskolor är problematisk, då det skapar segregationen, skapar utrymme för privata aktörer att 

göra vinster på offentliga medel samt att det skapar organisatoriska problem för kommunerna. 

Hårdare krav behöver ställas på privata aktörer och de kommunala skolorna måste erbjuda en 

större pedagogisk mångfald.  

 

(2) Motion 2007/08:Ub 511 Grundskolan 

Sammanfattning: Uttalar en inställning i ett flertal frågor som rör grundskolan. Vikten av 

valfrihet betonas och de fristående skolorna utgör en del av ett utbildningsutbud som skall 

präglas av mångfald. Fristående skolor ska återinvestera vinst i skolans verksamhet.  

 

(3) Motion 2007/08: Ub366 Kommunalt inflytande vid etablering av friskolor 

Sammanfattning: Kontrollen av de fristående skolorna måste skärpas. Friskolor ska vara ett 

komplement till kommunala skolor, men detta får inte innebära en försämring av de 

kommunala skolorna. Kommunerna bör ges ökade befogenheter att avgöra om nya friskolor 

får etableras på orten. 

 

(4) Motion 2007/08:Ub521 Fristående skolor 

Sammanfattning: De kommunala skolorna påverkas negativt av de fristående skolornas 

etablering. Detta kräver en strängare lagstiftning som begränsar de fristående skolornas 

expansion, som ställer högre krav på de fristående skolorna och som ser till att pengar 

avsedda för skolverksamhet inte tas ut i vinst.  

 

(5) Motion 2008/09:Ub308 Friskolor  

Sammanfattning: Möjligheten till valfrihet gällande skolval är viktig. Fristående skolor skall 

bidra till att höja utbildningskvaliteten, inte till att sänka den, vilket fodrar en ansvarsfull 

skolpolitik. Kommunen bör därför ges ett större inflytande över de fristående skolornas rätt 

till etablering på orten. 
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(6) Motion 2008/09:Ub589 Grundskolan.  

Sammanfattning: Behandlar partiets inställning i ett flertal olika skolfrågor rörande 

grundskolan. Möjligheten till att välja skola är viktig och friskolorna har en plats i 

utbildningssystemet. Friskolor skall verka på samma villkor som kommunala skolor. 

Reglering krävs gällande friskolornas vinstuttag.  

 

(7) Motion 2008/09: Ub559 Fristående skolor 

Sammanfattning: Allt fler friskolor etableras runt om i landet. Expansionen av friskolor 

innebär svårigheter för kommunerna, såväl ekonomiskt som organisatoriskt. Kommunerna 

måste få större insyn och mer att säga till om gällande friskolornas expansion. Ett bättre 

regelverk krävs för att motverka att pengar avsedda till skolan uttas som vinst av privata 

företag. 

 

(8) Motion 2008/09: Ub548 Etablering av friskolor  

Sammanfattning: Kommunen har det yttersta ansvaret för skolan, samtidigt som kommunen 

har ett begränsat inflytande gällande etablering av friskolor på orten. Kommunens inflytande 

behöver stärkas i frågan. 

 

(9) Motion 2008/09:Ub591 Investering i kunskap  

Sammanfattning: Redogör för partiets inställning i skol- och utbildningsfrågor. Friskolorna 

utgör en naturlig del av utbildningsutbudet. Det behövs en tydligare reglering som slår fast 

vad som skall gälla friskolor gällande vinstuttag ock kvalitet.  

 

(10) Motion 2009/10:Ub277 Kontroll av fristående skolor 

Sammanfattning: Många friskolor drivs av stora företag som gör vinster på offentliga medel. 

Kraven på friskolorna behöver skärpas, så att dessa inte skall kunna göra vinster genom att 

sänka kvaliteten på undervisningen.  

 

(11) Motion 2009/10:Ub302 Antagningsprocessen till skolan 

Sammanfattning: Skolans verklighet har förändrats, vilket innebär en mångfald av aktörer på 

skolmarknaden. Eleverna ska ha möjlighet till att välja bland olika skolor, men det finns en 

risk att elevernas valfrihet blir producenternas valfrihet, skolorna ska inte få välja sina elever. 

Likvärdiga och transparanta regler krävs för en rättvis antagningsprocess.  
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(12) Motion 2009/10:Ub557 Grundskolan  

Sammanfattning: Se motion 6. 

 

(13) Motion 2009/10: Ub556 Gymnasieskolan  

Sammanfattning: Behandlar partiets inställning i frågor om gymnasieskolan. Både de 

kommunala och fristående skolorna är naturliga delar av skolsystemet. Olika huvudmän 

skapar mer mångfald, vilket är positivt. Lika villkor ska gälla för både kommunala och 

fristående skolor.  

 

(14) Motion 2009/10:Ub478 Friskolor  

Sammanfattning: Expansionen av friskolor innebär organisatoriska och ekonomiska problem 

för kommunerna. Friskolorna lockar till sig elever med löften om datorer och dylikt, inte med 

god undervisning. Medan de kommunala skolorna dras med ekonomiska problem tillåts 

friskolorna ta ut vinst. Ett nytt regelverk krävs för friskolorna.   

 

(15) Motion 2009/10:Ub567 Tillfälligt stopp för etablering av friskolor  

Sammanfattning: Det finns en risk för en målkonflikt mellan valfrihet och den gemensamma 

skolan. Det befintliga regelverket behöver förändras, så att det svenska skolsystemet blir mer 

sammanhållet. Skolan skall inte vara en del av marknadsekonomin och kommunerna behöver 

ges ökat inflytande när nya friskolor ska etableras.  

 

(16) Motion 2009/10:Ub485 Etablering av friskolor 

Sammanfattning: Skolan behöver förses med mer resurser. Den sammanhållna skolan utgör 

en öppen mötesplats för elever med olika bakgrund. Utvecklingen av allt fler friskolor leder 

till segregation och att barn delas upp i olika skolor. Friskolorna ska inte få välja sina elever 

och inte tillåtas göra stora vinster genom avkall på kvaliteten.  

 

(17) Motion 2009/10: Ub488 Utvärdering av friskolor 

Sammanfattning: Etableringen av friskolor innebär stora problem för mindre kommuner på 

landsbygden. Dagens skola präglas av segregation och av klasskillnader, utbyggnaden av 

friskolorna har bidragit till denna utveckling. Skolan ska finansieras gemensamt och därför 

skall pengar avsedda till skolan inte tillfalla privata aktieägare. 
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(18) Motion 2009/10:Ub526 Friskolornas vinst 

Sammanfattning: Skolan ska vara en naturlig mötesplats för barn och inte en del av 

marknadsekonomin. Dagens tillämpning av skolpengen behöver ses över, så att inte friskolor 

kan göra vinster genom försämrad undervisningskvalitet. 

 

(19) Motion 2009/10:Ub566 Vinstdrivande friskolor  

Sammanfattning: Stora investmentbolag köper upp mindre friskoleföretag. Skolan är ingen 

vara som ska säljas på marknaden, därför behövs en ny reglering som motverkar att 

friskolornas ägare tar ut stora vinster från pengar som var avsedda till skolverksamhet.  

 

(20) Motion 2010/11:Ub229 Kontroll av fristående skolor  

Sammanfattning: Se motion 10.   

 

(21) Motion 2010/11:Ub482 Politik för grundskolan.  

Sammanfattning: Behandlar partiets inställning i frågor om grundskolan. Friskolor och 

valmöjligheter utgör viktiga delar av det svenska skolsystemet. Avarterna i dagens skolsystem 

måste bort. Kommunerna måste ges mer inflytande gällande etableringar av nya friskolor på 

orten och pengar avsedda till skolverksamhet skall användas till det syftet.  

 

(22) Motion 2011/12:Ub394 Fristående skolor  

Sammanfattning: Det finns ett samhällsansvar för den grundläggande välfärden. Utvecklingen 

av fler friskolor har bidragit till en ökad segregation. Kommunerna bör ges större inflytande i 

frågan om etableringen av friskolor på orten. Friskolereformen bör ses över, eftersom skolans 

kvalitet i allmänhet har försämrats.  

 

(23) Motion 2011/12:Ub 458 Politik för gymnasieskolan   

Sammanfattning: Behandlar partiets inställning i diverse frågor rörande gymnasieskolan. De 

fristående skolorna behöver ett bra regelverk för att fungera, vilket också skapar trygghet 

bland elever och föräldrar inför valet av skola. Olika huvudmän skapar pedagogisk mångfald 

och valfrihet. Kvalitetskraven på friskolorna bör skärpas, så att det inte är möjligt att göra 

vinst genom sänkt kvalitet.  

 

(24) Motion 2012/13:Ub452 Reformering av friskolesystemet  
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Sammanfattning: Segregeringen och skillnaderna mellan olika skolor ökar, samtidigt läggs 

allt mer pengar på marknadsföring för att locka eleverna till olika skolor. Friskolereformen 

har inneburit att oseriösa aktörer tagit sig in i skolans domäner, med vinst som drivkraft. Ny 

reglering krävs så att pengar avsedda för skolan används för ändamålet samt att kommunerna 

får större inflytande i fråga om nyetableringar av friskolor.  

 

(25) Motion 2012/13:Ub390 Vinster i välfärden  

Sammanfattning: Skolan har en ytterst viktig fostrande roll. Skolan har tidigare varit fredad 

från privata aktörer, men har under senare år öppnat upp för dessa. Resultatet har inneburit 

segregation, lägre kvalitet, stora skillnader mellan skolorna och inte minst; att pengar avsedda 

till skolan används i andra syften. 

 

(26) Motion 2012/13:Ub415 Översyn av utbyggnaden av privata och fristående skolor 

Sammanfattning: Samhället har ett grundläggande ansvar för välfärden. Friskolorna har 

snabbt expanderat i antal utan att vi vet om vilka konsekvenser det medföljer. Sverige är ett 

unikt land som tillåter privata företag att ta ut stora vinster i skolsektorn. En utredning 

behöver se över utbyggnaden av friskolorna.  

 

(27) Motion 2012/13:Ub316 En behovsstyrd skolpeng  

Sammanfattning: Friskolereformen har fått en samhällskiftande effekt, då barn från 

socioekonomiskt starka miljöer gör aktiva skolval i större utsträckning än barn från sämre 

miljöer. Friskolorna riktar sig till barn från socioekonomisk starka miljöer, då dessa presterar 

bättre i skolan och är mindre resurskrävande, vilket innebär att sådana elever skapar 

förutsättningar för vinstuttag. En behovsstyrd skolpeng skulle motverka denna utveckling.  

 

(28) Motion 2012/13:Ub494 Politik för gymnasieskolan 

Sammanfattning: Behandlar partiets inställning i frågor rörande gymnasieskolan. De 

fristående skolorna är en stor och betydande del av skolväsendet, men regelverket kring 

friskolorna behöver moderniseras. Kommunala och fristående skolor ska ha samma villkor 

och krav. Större krav behöver ställas på friskolorna så att de inte tar ut vinst genom att 

försämra skolans kvalitet. En reglering måste till så att det inte sker en överetablering av 

friskolor. 

 

 


