
 
 

 

Socialdemokraternas ställningstagande i 

friskolefrågan – pragmatism eller 

ideologiskifte?  

 
 

  

Sara Dadnahal 

Masteruppsats 30 hp 

Uppsala Universitet  

Statsvetenskapliga institutionen 

Höstterminen 2020 

Handledare: Shirin Ahlbäck Öberg  

 



 

Sammanfattning 
 

Under början av 1990-talet trädde den så kallade friskolereformen i kraft. Idag, snart trettio år 

senare, har debatten om det svenska friskolesystemet intensifierats. I föreliggande uppsats 

kartläggs och analyseras det socialdemokratiska partiets ställningstagande i friskolefrågan 

över tid. Undersökningen har både en deskriptiv och förklarande ansats. Syftet med 

undersökningen är att försöka utröna hur partiets idéutveckling har sett ut och om partiets 

ställningstagande grundar sig i ett ideologiskt skifte. Utifrån tidigare forskning kring 

socialdemokratisk ideologi har ett analysverktyg utvecklats för att analysera hur partiet har 

debatterat friskolefrågan. Undersökningen visar att Socialdemokraterna har vacklat i frågan 

genom åren och att detta har resulterat i ett otydligt ställningstagande. Vidare observeras en 

ideologisk förskjutning, då partiet alltmer har prioriterat så kallade marknadsliberala värden 

framför klassiska socialdemokratiska värden.   

 

  



 

Innehållsförteckning 

 

INLEDNING ............................................................................................................................... 1 

TIDIGARE FORSKNING OCH TEORIANKNYTNING ........................................................... 4 

VAD ÄR SOCIALDEMOKRATI? .............................................................................................................. 4 

IDEOLOGISK FÖRÄNDRING ................................................................................................................... 9 

ANALYTISKT RAMVERK ..................................................................................................................... 13 

METOD OCH MATERIAL ...................................................................................................... 17 

METOD ............................................................................................................................................... 17 

MATERIAL .......................................................................................................................................... 18 

EMPIRISK ANALYS ............................................................................................................... 21 

BAKGRUND ........................................................................................................................................ 21 

Enhetsskolans utveckling ............................................................................................................... 22 

Högervåg ....................................................................................................................................... 24 

SOCIALDEMOKRATERNAS STÄLLNINGSTAGANDE ÖVER TID ............................................................. 25 

Början av 1990-talet – svaret på friskolereformen ....................................................................... 25 

Fortsättning 1990-talet – SAP intar regeringsmakten .................................................................. 27 

Slutet av 1990-talet ........................................................................................................................ 31 

Början av 2000-talet – kongressen och antagandet av partiprogrammet ..................................... 33 

År 2001 fram till oppositionstiden ................................................................................................. 37 

Oppositionstiden 2006-2014 ......................................................................................................... 38 

Tiden innan valet 2014 och framåt ................................................................................................ 40 

Sammanfattning av analysen ......................................................................................................... 43 

VAD FÖRKLARAR SOCIALDEMOKRATERNAS UTVECKLING I FRISKOLEFRÅGAN? ............................. 44 

Ideologiskifte? ............................................................................................................................... 48 

SLUTSATSER OCH DISKUSSION ......................................................................................... 50 

REFERENSER ......................................................................................................................... 52 

BILAGA: INTERVJUFRÅGOR................................................................................................................ 57 

 



 
 

1 

Inledning 
 

Debatten om den svenska skolan har intensifierats under de senaste decennierna. Att den 

svenska skolan befinner sig i en kris förefaller vara en åsikt som många delar. Från 

internationellt håll har kritik mot den svenska skolan kommit från OECD (2012, 2015), men 

även från nationellt håll. 2015 års Skolkommission visar på allvarliga svagheter inom den 

svenska skolan (SOU 2017:35) i likhet med OECD:s granskningar av det svenska 

skolsystemet. Under våren 2020 presenterades utredningen En likvärdig skola som innehöll 

förslag till åtgärder för att minska skolsegregationen och öka likvärdigheten inom skolan 

(SOU 2020:28). Utredningen möttes av både kritik och beröm. En bred konsensus verkar råda 

om att förändring behövs, men vad som ska förändras och hur det ska gå till är politiker 

mindre eniga om.  

       Slutet av 1980-talet blev startskottet för den reformiver som kom att prägla 

utbildningspolitiken under tre decennier. Flera omfattande utbildningsreformer genomfördes 

under denna tid i syfte att förbättra den svenska skolan. Tätt inpå varandra genomgick 

utbildningsväsendet reformer såsom kommunaliseringen och införandet av mål- och 

resultatstyrning. Även den så kallade friskolereformen infördes under denna tid (Stenlås 2011, 

11). Reformen innebar fri etableringsrätt för fristående skolor, vilket medförde att privata 

aktörer, inklusive aktiebolag med vinstintressen, fick starta och driva friskolor. Med det nya 

systemet fick skolor rätt till ekonomisk ersättning på basis av antalet elever. I och med denna 

reform fick privata skolor nästintill likvärdiga villkor som offentliga skolor, och föräldrar och 

elever gavs möjlighet att fritt välja skola inom landet. Syftet med denna reform var att öka 

valfriheten på skolområdet, och att genom denna typ av konkurrensutsättning, vitalisera och 

effektivisera skolan, samt höja kvaliteten inom skolväsendet (prop. 1991/92:95). Motiven 

bakom reformen och konsekvenserna av den har ofta debatterats då den har ansetts vara en 

ren ideologisk reform. Skälet till detta är främst bristen på större utredningar innan reformen 

drevs igenom, samt att förslagen gick igenom relativt snabbt (Ringarp 2017, 5).   

När den borgerliga regeringen lade fram förslaget om fristående skolor kom det stark 

kritik från socialdemokratiskt håll. I en kommittémotion markerade (s)-ledamöterna bland 

annat att regeringens förslag inte främst handlade om att möta föräldrars och elevers genuina 

intresse om ökad valfrihet. Snarare låg förslaget till grund för regeringens önskan om att 

privatisera den offentliga sektorn (Motion 1991/92:Ub62). Vidare uttrycker partiet oro över 

att förslaget skulle innebära ett mer segregerat skolväsende, samt att det skulle underminera 
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det kommunala självbestämmandet. Trots denna kritik förekommer inga större försök till att 

dra tillbaka reformen när Socialdemokraterna vinner valet 1994 och återvänder till makten 

(Blomqvist 2016, 50). Reformen reglerades i vissa avseenden, bland annat genom att göra 

utbildningen vid fristående skolor avgiftsfri, samt genom att förtydliga kommunernas rätt att 

uttala sig innan Skolverket fattar beslut om tillstånd (prop. 1995/96:200). Däremot kvarstod 

de huvudsakliga delarna av reformen. Detta innebar således att de problem som 

Socialdemokraterna hade uttryckt en oro inför i deras motmotion fortfarande kvarstod.  

Utbildningsväsendet i Sverige har en lång tradition av att vara offentligt driven, likt andra 

välfärdstjänster. Detta som ett resultat av medvetna politiska val från det socialdemokratiska 

partiet (Blomqvist 2004, 142). Under lång tid hölls privata aktörer till stor del utanför 

välfärdssektorn, då partiet såg den offentliga sektorn som en garant för jämlikhet. Partiet 

menade att staten kunde garantera högkvalitativa tjänster till alla medborgare endast genom 

att producera dessa tjänster på egen hand (Blomqvist 2004, 143). Denna princip gällde således 

inom alla välfärdssektorer, även skolan. Tanken var att utformningen av utbildningen skulle 

vara enhetlig, det vill säga lika för alla. Detta skulle ske genom att begränsa utvecklingen av 

en privat, alternativ marknad och genom att bevara ett nästintill offentligt monopol 

(Blomqvist 2016, 41). Att skapa ”en skola för alla”, där alla ska få likvärdiga 

utbildningsmöjligheter sågs som ett av socialdemokratins mål. Alla elever, oavsett bakgrund 

och samhällsklass, skulle få en gemensam grundutbildning. Eleverna skulle komma samman 

och detta skulle främja tolerans och den sociala integrationen (Ringarp 2018). 

I Socialdemokraternas partimotion mot friskolereformen uttrycker partiet en oro för att 

reformen går emot just dessa ideal om en inkluderande och jämlik utbildning för alla (motion 

1991/92:Ub62). På grund av ökad valfrihet och ökad skolprofilering stod nu 

enhetsskoletanken och den nationella standardiseringen på spel. Denna konkurrensutsättning 

verkade följaktligen gå emot partiets idéer om skolan som en samlingsplats för elever med 

olika bakgrunder och förmågor (Andersson 2009b, 112).  

Med friskolereformen omvandlades den svenska skolan från ett nästintill fullständigt 

offentligt driven verksamhet, med väldigt lite utrymme för valfrihet, till ett av världens mest 

liberala och avreglerade utbildningssystem (Blomqvist 2004, 148). Idag, snart trettio år efter 

reformen, är Sverige det enda land som tillåter vinstdrivande aktörer att driva 

skattefinansierade skolor. Det svenska skolsystemet är på så sätt världsunikt. Hur kommer 

detta sig? Utifrån de historiska mål och ideal som det socialdemokratiska partiet haft inom 

skolsektorn blir det av intresse att undersöka partiets förhållningssätt till friskolor på ett 

närmare plan, vilket jag ämnar göra med föreliggande undersökning. De frågor som uppsatsen 
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mer specifikt ämnar besvara är: Hur ser det socialdemokratiska partiets ställningstagande i 

friskolefrågan ut över tid? Vad förklarar eventuella skillnader över tid? 

        Syftet med undersökningen är att utröna hur idéutvecklingen och diskussionen kring 

friskolan sett ut: hur diskuterade partiet frågan, vilka överväganden har gjorts och vilka 

intressekonflikter har funnits? Vidare ämnar jag att undersöka om partiets motiv och 

handlande grundar sig i ett ideologiskt skifte, där marknadsliberala värden alltmer har kommit 

att betonas framför klassiska socialdemokratiska värden. Därmed ställs även följdfrågan om 

ett ideologiskifte kan förklara Socialdemokraternas ställningstagande i friskolefrågan? Syftet 

med uppsatsen är således trefaldigt. Utvecklingen ska inte bara beskrivas, argumenten och 

uttalandena som förs fram ska samtidigt analyseras och tolkas för att sedan utmynna i en 

förklaring till partiets ställningstagande.  

 
Uppsatsens disposition 

Det inledande kapitlet kommer att följas av en genomgång av den teoretiska utgångspunkten 

för uppsatsen. I denna del kommer syftet med uppsatsen att ytterligare preciseras. I samma 

kapitel kommer det analytiska ramverket att presenteras, som är uppbyggt efter den 

genomgång som presenterats i samma avsnitt. I det följande kapitlet redovisas 

undersökningens metod och valet av material. Det fjärde kapitlet inleds med en kort empirisk 

bakgrund för att sedan presentera och analysera undersökningens resultat. Vidare diskuteras 

förklaringen bakom utvecklingen samt frågan om ett eventuellt ideologiskifte ägt rum. Det 

avslutande kapitlet summerar och diskuterar uppsatsens resultat.   
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Tidigare forskning och teorianknytning  
 

Föreliggande undersökning uppmärksammar ideologiers roll i partiers handlande och 

beslutsfattande. Enligt denna ansats kan inte partier och dess utveckling förstås utan att ta 

hänsyn till dess ideologi. Berman (2006, 11) hävdar att det är omöjligt att förstå utvecklingen 

av socialdemokratins organisation och strategier utan att referera till dess ideologi. Ideologin 

har på så sätt varit helt avgörande i formandet av partiet.  

Följaktligen kommer argumenten som förs fram i de olika materialen att analyseras ur ett 

ideologiskt perspektiv. För att kunna förstå vilken riktning socialdemokratin har gått i frågan 

ur ett ideologiskt perspektiv krävs det ett slags måttstock där olika argument och uttalanden 

kan placeras in på en ideologisk skala. Genom att konstruera en analytisk modell som utgår 

från socialdemokrati som en så kallad idealtyp kommer argument att placeras in på en skala 

med idealtypen som bedömningsgrund. Det görs inget försök till att helt uttömmande förklara 

eller definiera socialdemokrati som idé. Snarare görs ett försök att identifiera centrala delar 

inom den svenska socialdemokratin för att kunna skapa en socialdemokratisk idealtyp.  

 

Vad är socialdemokrati?  

Enligt Berman (2006) bör socialdemokrati ses som en egen, särskiljande ideologi och inte 

som ett slags kompromiss mellan Marxism och liberalism, som Berman menar är en vanlig 

syn hos vissa forskare. Socialdemokrati är ett fullvärdigt alternativ till andra ideologier, vars 

centrala och karakteriserande drag ligger i vad Berman kallar för ”politikens primat” och 

kommunitarism. I begreppet politikens primat återfinns ett åtagande att använda makt som 

förvärvats via en demokratisk väg. Denna makt ska användas för att rikta de ekonomiska 

krafterna i samhället till att tjäna kollektivet och allmänhetens bästa.  

Tyske Eduard Bernstein sägs ha myntat begreppet ”socialdemokrati”. Bernstein menade, 

till skillnad från de marxistiska anhängarna, att socialism skulle uppstå genom att aktivt 

försöka reformera systemet via demokratiska medel. Systemskiftet skulle på så sätt ske 

evolutionärt istället för revolutionärt (Berman 2006, 14; Pettersson 2005, 12). Centralt i 

Bernsteins idé var den politiska vägen till socialism, det Berman kallar för politikens primat, 

och klasskoalitioner. Det kapitalistiska systemets orättvisor förenade arbetare och 

medelklassen och detta borde socialister ta hänsyn till, menade Bernstein (Berman 2006, 15). 

Företrädare för den demokratiska revisionismen insåg att arbetarklassens stöd inte skulle vara 
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tillräcklig för att få majoritet. Priset för politisk makt låg i samarbetet med grupper utanför 

väljarbasen (Berman 2006, 15; Svensson 1994).   

 
Reformism och pragmatism  

De skandinaviska länderna, med Sverige i framkant, var de som anammade den 

socialdemokratiska idén helhjärtat, enligt Berman (2006, 152). Sveriges socialdemokratiska 

parti, SAP, antog en stark revisionistisk position under slutet av 1800-talet. Den svenska 

socialdemokratin bröt sig då loss från den utopiska socialismen genom att utmåla sig som det 

praktiska alternativet (Andersson 2009b, 8; Ljunggren 2014, 166). Målet och det centrala 

inom den socialistiska världssynen kvarstod, men partiet ansåg att dessa mål skulle uppnås 

genom reformarbete och politisk makt. Politisk reform blev småningom ett mål i sig, och 

demokrati sågs som en förutsättning för att uppnå andra socialistiska mål (Berman 2006, 

155). I partiets syn på demokrati fanns idén om att skapa ett samhälle där arbetare deltog i 

samhällets organisation och styrning (Tilton 1990, 257-258).  

En del av SAPs revisionistiska position var acceptansen av en odogmatisk inställning till 

Marxism. Socialdemokratins unika drag är just strävan att förena utopisk kritik och idealism 

med pragmatism (Andersson 2009b, 8). För socialdemokratin var det ett sätt att få till 

långsiktiga och hållbara lösningar på olika samhällsproblem. Idéer och värderingar var 

givetvis viktiga, men de skulle inte förblinda politikerna eller låsa fast aktörer i vissa åsikter 

(Pettersson 2005, 9). Enligt Berman (2006, 153) befriade denna hållning SAP från 

ideologiska och politiska strider, och tillät partiet att ändra strategier utan att utsättas för större 

kritik. Per Albin Hansson kom att uttrycka denna pragmatiska syn då han menade att 

medlemmarna gavs frihet att tänka olika inom ramen för den gemensamma socialistiska 

världssynen (Berman 2006, 154). Denna pragmatiska ställning kom att bli ett utmärkande 

drag för SAP och centralt för SAPs förmåga att anpassa sig till förändringar i sin miljö. En 

sådan omställning var medlemskapet i EU, vilket till en början inte alls var en självklarhet för 

partiet. Partiet valde dock att anpassa sig till de nya omständigheterna, vilket underlättades 

just av att socialdemokratin i grunden är en pragmatisk rörelse (Ljunggren 2012, 179).   

 
Folkhemmet  

Under början av 1900-talet övergav SAP gradvis tanken om klasskamp. Partiet menade att 

demokrati skulle ses som allas styre, inte som arbetares eller de fattigas styre (Tilton 1990, 

259). Hjalmar Branting var en av de tidiga förespråkarna för klasskoalitioner och menade att 

det var i partiets långsiktiga intresse att samarbeta över klassgränserna (Berman 2006, 155). 
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Berman (2006, 157) menar att det inom SAP inte fanns någon ambition att utveckla en bild av 

sig själva som ett arbetarklassparti. Partiet anammade tidigt koncept som ”folket” och 

”nationen” som ett sätt att tilltala flera. Det var ingen slump att SAPs första tidning hette 

Folkbladet, eller att de publika platser som byggdes av partiet kallades för ”Folkets hus” och 

”Folkets park” (Berman 2006, 157). Branting uttryckte flertalet gånger att partiet inte skulle 

stänga dörren för väljare, utan att förespråka solidaritet som sträcker sig över hela nationen 

och inkluderar alla. Den socialdemokratiska pragmatismen spelar även in i denna aspekt. 

Pragmatismen sågs som en slags strategi, som ett sätt att tilltala ”folket” och att skapa 

konsensus runt vissa värden (Andersson 2009b, 17).  

Idén och betoningen på demokratiskt deltagande, konsensus och klasskoalitioner 

återfinns i Per Albin Hanssons vision om den socialistiska framtiden som folkhemmet (Tilton 

1990, 259). Hansson ville ”göra Sverige till ett gott hem för alla svenskar” och att 

klasskillnaderna skulle avlägsnas (Ljunggren 2014: 130, 132). Solidaritet och jämlikhet skulle 

karaktärisera det goda hemmet (Tilton 1990, 259).  

      Folkhemsstrategin var ett sätt för partiet att expandera, att få majoritet. Hansson såg denna 

väg som konsistent med partiets historia och som den logiska utvecklingen av SAPs betoning 

på reformbaserad samhällsomvandling och klassöverskridande allianser (Berman, 166).  Den 

svenska socialdemokratin har varit utmärkande vad gäller förmågan att forma 

klasskoalitioner. I Svenssons (1994) avhandling analyseras SAPs strategiska val att vidga 

intressebasen för att vinna majoritet och samtidigt behålla arbetarväljarna. Denna 

reformistiska strategi var nödvändig för att vinna val och få parlamentarisk makt, men vissa 

forskare menar att denna strategi också har sina begränsningar. Med denna strategi var vägen 

till socialismen inte helt självklar då den alltid kunde bemötas av anpassning till kapitalismen 

(Pettersson 2005, 91). 

 

Ekonomisk politik och modernism   

En viktig socialdemokratisk tänkare, som var med och la grunden för SAPs politik var Nils 

Karleby. Karleby hävdade att all typ av reform som begränsar kapitalisters kontroll över 

samhällsresurser och ekonomiska tillgångar, vore ett steg i rätt riktning för att uppnå ett 

socialistiskt samhälle (Berman 2006, 168). Karleby hävdade i sin bok Socialismen inför 

verkligheten att ”Alla de sociala reformer, som under trycket av arbetarklassens krav…tvingat 

sig fram, utmynnande i en ökning av det sociala och en minskning av det privata 

bestämmandet över egendomen, innebära en socialistisk samhällsordning av precis samma art 

som den i framtiden tänkbara.” (Karleby 1926, 85).  
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Tillsammans med Karleby, började andra inom SAP ge upp idén om fullständig statlig 

kontroll över ekonomiska funktioner. I och med detta försvann i princip det marxistiska 

tankegodset från den ekonomiska politiken. Inflytande och kontroll över produktion och 

distribution av resurser var vägen för att uppnå målen. Detta fick företräde framför frågor som 

rörde statligt ägande (Berman 2006, 169; Pettersson 2005, 35, 67; Tilton 1990, 262). Strategin 

blev att socialisera ägandet och inte användandet av kapital, och att kontrollera kapitalet under 

demokratiska former (Ljunggren 2014, 159; Tilton 1990). Detta ledde socialdemokratin in på 

en ”tredje väg” som var baserad på statligt ingripande, som tog med sig de materiella 

förmögenheterna och teknologiska framstegen som genererats av kapitalismen, men som 

stävjade marknadens negativa effekter och tillkortakommanden (Berman 2006, 176; Hinnfors 

2006). Statligt ingripande är helt centralt inom socialdemokratin. Statliga åtgärder ses som 

nödvändiga för att få marknaden att uppföra sig på ett önskvärt sätt och för att skydda de 

svaga i samhället (Hinnfors 2006, 21).  

Den ekonomiska tillväxten kom att bli allt mer centralt inom SAPs ekonomiska politik. I 

debatten kring SAPs ekonomiska agenda fick Gustav Möller en central roll. Möller menade 

att det mest effektiva sättet att förbättra folks levnadsstandard var genom ökad produktion 

(Berman 2006, 167). Inom den ekonomiska politiken blev det därför viktigt att bevara 

Sveriges konkurrenskraft och detta skulle åstadkommas just med en sådan anpassning som 

nämnts ovan. Det rörde sig varken om en marknadsekonomi eller planekonomi per se, snarare 

om en slags ekonomisk planering, den s.k. planhushållningen (Tilton 1990, 265). 

Keynesianismen kom senare att fullända denna typ av kompromiss eller medelväg mellan 

laissez faire-liberalismen och marxistiskt inspirerade ekonomiska idéer (Pettersson 2005: 26, 

70). Ernst Wigforss förespråkade en keynesiansk riktning redan på 1930-talet då han talade 

för att staten skulle initiera jobb för att höja köpkraften i samhället (Berman 2006, 170).  

Socialdemokraterna kan sägas ha byggt sin plattform kring idén om utveckling och 

tillväxt. Partiet har ständigt försökt förstå och sökt det moderna och det nya (Pettersson 2005; 

Andersson 2009b). Partiet erkände tidigt kapitalismens styrka att åstadkomma modernitet och 

teknisk utveckling. I detta erkännande ligger också den socialdemokratiska paradoxen, menar 

Andersson (2009b, 7). Då kapitalismen ses som det primära medlet för att uppnå social 

utveckling leder det till erkännandet av kapitalismen i sig. Denna ambiguitet är 

socialdemokratins största dilemma, fast mellan sin kritik av kapitalismen och sin ständiga 

vilja att förbättra den. Denna spänning mellan kritiken och pragmatiken är emellertid, som 

tidigare nämnts, en del av socialdemokratin och dess strategi att utveckling kan ske inom 

ramen för marknadsekonomin samt via politiska kompromisser (Andersson 2009b, 8). På så 
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sätt är socialdemokratin ett mångfacetterat och emellanåt motsägelsefullt projekt enligt 

Andersson (2009b, 11-12). 

 

Välfärdsstaten  

En stark välfärdsstat anses vara kärnan i det socialdemokratiska tänkandet. Statens uppgift är 

att skapa välfärd i samhället och för att detta ska vara möjligt krävs en stor offentlig sektor 

(Hinnfors 2006: 8, 21). Statens ansvar för människors välfärd innebär kort sagt att det är 

politikens uppgift att ordna förutsättningar för ett gott liv, vilket bl.a. innebär tillgång till 

skola, omsorg och vård (Ljunggren 2014, 129). 

För socialdemokrater ses välfärdsstaten som helt avgörande för att skydda och hjälpa 

medborgarna (Hinnfors 2006, 21). Staten kan och måste hjälpa till att garantera folkets 

säkerhet. Tage Erlander menade att socialdemokratin skulle bygga det goda samhället, det 

”starka samhället”, som skulle grunda sig på solidaritet och offentligt ansvarstagande 

(Andersson 2009b, 18; Berman 2006, 175). I tanken om det starka samhället återfinns 

principen att medborgarna har rätt till universellt försedda välfärdstjänster. Det innebär att de 

offentliga välfärdsprogrammen ska rikta sig till hela befolkningen, så kallad generell 

välfärdspolitik, istället för specifika grupper med avseende på inkomst, etnicitet, yrkesstatus 

m.m. (Blomqvist 2016, 46; Svensson 2001, 13). För att detta ska vara möjligt krävs en 

progressiv beskattningspolitik, där idén om omfördelning får en central plats. Enligt den 

socialdemokratiska idén går skatter inte emot medborgarnas frihet, istället tillåter de 

utbyggnaden och finansieringen av offentliga tjänster, vilket i sin tur kommer leda till ökad 

valfrihet. En stark förespråkare för denna idé var Erlander, som menade att människors frihet 

inte försvinner när det som inte går att göras på egen hand genomförs kollektivt istället 

(Tilton 1990: 260, 268).  

Historiskt har således en offentligt driven välfärd förespråkats. Detta som ett resultat av 

medvetna politiska val från det socialdemokratiska partiet då SAP såg den offentliga sektorn 

som en garant för jämlikhet (Blomqvist 2004, 142). Grundtanken inom SAP är att 

välfärdstjänsterna ska levereras enligt principen att endast det bästa är gott nog åt folket 

(Ljunggren 2014, 147). Partiet menade att staten kunde garantera dessa högkvalitativa tjänster 

till alla medborgare endast genom att producera dessa tjänster på egen hand (Blomqvist 2004, 

143).  

 

Jämlikhet och frihet 

En universell, eller generell, offentligt driven välfärdspolitik ses inom socialdemokratin som 
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medlet för att skapa ett mer jämlikt samhället. Jämlikhet är ett begrepp som ofta används i 

definitionen av socialdemokrati.  

En av de mest grundläggande skillnaderna mellan socialdemokrati och socialliberalism 

ligger i betoningarna av begreppen frihet och jämlikhet (Pettersson 2005, 27; Tilton 1990, 

253). Socialdemokratin betonar jämlikheten (rättvisan) i högre utsträckning än friheten. 

Medan socialliberaler betonar friheten, och ser det som det centrala värdet som färgar andra 

värden. De menar att rättvisan kan gå för långt då den kan hota individualitet och mångfald 

samt hämma utveckling. För socialdemokratin innebär rättvisa att alla människor behandlas 

lika. Däremot behöver det inte innebära att alla ska ha det exakt lika. Per Albin Hansson 

menade att ”jämlikhet betyder likställighet men icke likformighet” (Ljunggren 2014, 151). 

Olikheter och mångfald välkomnas, så länge alla behandlats lika. Alla ska således få samma 

chans och möjlighet att utvecklas.  

       Däremot är inte rättvisa och jämlikhet samma sak (Andersson 2009a; Pettersson 2005). 

Rättvisa procedurer kan skapa ett jämlikare samhälle, men en rättvis samhällelig ordning 

behöver nödvändigtvis inte leda till ett jämlikt samhälle.   

     Socialdemokratin har inte sällan betraktat sig själv som en frihetsrörelse (Tilton 1990, 

268). Historiskt sett har socialdemokratin betonat att människan inte är fri i sig själv. 

Individer föds under olika förutsättningar i ojämlika förhållanden. Grundidén är att individen 

är svag ensam och därmed behöver omgivningens stöd (Andersson 2009a; Pettersson 2005; 

Ljunggren 2014). Staten har ett stort ansvar i detta avseende och har ett åtagande att främja 

jämlikhet och social rättvisa (Hinnfors 2006, 21). Som nämnts ovan, förespråkade Erlander att 

utbyggnaden av den offentliga sektorn skulle leda till ökad valfrihet. Den svenska 

socialdemokratin, med Erlander i spetsen, menade att välfärdsinstitutioner är något som 

skapar mänsklig frihet. Trygga människor vågar ta chanser i livet (Andersson 2009a, 26; 

Tilton 1990, 268).  

 

Ideologisk förändring  

Ideologier är inte rigida fenomen, utan påverkas ofta av andra faktorer och olika sociala, 

politiska och ekonomiska kontexter. I perioder av förändring sätts ofta ideologier på prov och 

utmanas. Berman (2006, 9-10) menar att ideologier sällan håller länge då det politiska, sociala 

och ekonomiska landskapet ständigt är i förändring. Ibland kan ideologin uppdateras eller 

förnyas för att anpassa sig och svara mot nya omständigheter. Ibland stagnerar den.  
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I diskussionen om den socialdemokratiska idéutvecklingen uttrycks det att 

socialdemokratin allt mer har övergivit centrala delar av dess ideologi till förmån för 

nyliberala och nya ekonomiska idéer (Hinnfors 2006, 3). Denna riktningsändring inträffade 

under 1980- och 90-talet och kallas ofta  för ”tredje vägens politik”. Ett sätt att tolka 

socialdemokratin som ideologi är att den idémässigt har en väldigt öppen och eklektisk 

karaktär. I och med den tredje vägen under 1990-talet har denna tolkning blivit tydligare 

menar Pettersson (2005, 10). Socialdemokratin har en tydlig evolutionär karaktär, där 

revisionismen blir en typ av läroprocess och anpassning till förändrade socioekonomiska 

förhållanden (Andersson 2009b, 9). På så sätt går det att tolka förändringen i och med den 

tredje vägen som en successiv anpassning till socialliberala idéer om marknadsekonomi 

(Pettersson 2005, 26). Enligt detta synsätt har socialdemokratin anpassat sig till det som ses 

som modernt och internationellt gångbart, på samma sätt som partiet tidigare gjort (Pettersson 

2005, 10). Tredje vägen kan då ses som en del av det socialdemokratiska dilemmat som 

nämndes ovan. Hinnfors (2006, 80) menar att det inte skett någon större ideologisk förändring 

inom partiet, det har snarare skett ett skifte i retoriken och vilka medel som används för att 

uppnå målen. Den tredje vägen har snarare inneburit att partiet numera visar en mer 

öppenhjärtig acceptans av marknaden. 

Även  om den tredje vägen bygger på grundläggande kontinuiteter av det 

socialdemokratiska tankebygget, behöver det nödvändigtvis inte innebära att denna 

kontinuitet är helt oproblematisk, menar Andersson (2009b, 9). En alltför omfattande 

pragmatism kan med tiden leda till hållningslöshet menar Pettersson (2005, 9). Tilton (1990, 

254) menar dock att pragmatism inte ska ses som en motsats till ideologi. Att sträva efter det 

som är realistiskt och genomförbart behöver nödvändigtvis inte betyda att ideologin frångås. 

Ideologi och pragmatism är således fullkomligt kompatibla. SAPs kombination av 

pragmatism och ideologi är just det som har gjort dem framgångsrika, hävdar vissa forskare 

och socialdemokratiska tänkare (Tilton 1990, 255).  

Hur ska tredje vägens politik och de förändringar som har skett sen 1980-talet tolkas? Ska 

det ses som en fortsättning på socialdemokratins läroprocess eller har det skett en substantiell 

förändring? Enligt Andersson (2009b: 10, 12; 2009a, 78-79) har det skett en ideologisk 

förändring inom SAP. Exempel på förändringar är relationen mellan tillväxt som medel eller 

mål och synen på marknadsekonomins roll för att skapa välgång. Andersson menar att 

hierarkin mellan mål och medel har genomgått förändringar. Det är numera inte självklart vad 

som sätts i första hand, tillväxt eller säkerhet? Jämlikhet eller effektivitet? Med tiden har 
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innebörden av dessa begrepp och platsen inom hierarkin ändrats. Tillväxt, ekonomisk 

stabilitet och effektivitet har fått en större plats i debatten.  

Leif Lewin (1967) menar i sin bok Planhushållningsdebatten att det fanns en kontinuitet i 

socialdemokraters uppfattning kring frihet och att det var denna uppfattning som markerade 

den fortsatta ideologiska skillnaden mellan liberalism och socialdemokrati. Enligt Pettersson 

(2005) finns en utbredd föreställning att socialdemokratin alltmer liknar socialliberaler i 

synen på ekonomisk politik, vilket i sin tur har inneburit en nytolkning av begreppen frihet 

och rättvisa. Andersson (2009a, 202) instämmer i denna tolkning, och menar att SAP har 

omdefinierat begreppet jämlikhet och att frihet har blivit allt viktigare.  

  

Ideologisk förändring inom skolpolitiken 

Ett av de områden som genomgått en sådan omtolkning är just frågan om utbildning och 

kunskap, enligt Andersson (2009b, 1). SAPs syn på kunskapssamhället har lett till en 

nytolkning av grundläggande antaganden av socialdemokratins syn kring kapitalism, menar 

Andersson (2009a, 76). Tidigare lade politiken marknaden under sig, då andra värden gick 

före marknaden, värden som demokrati, jämlikhet och universalism. Utbyggnaden av den 

offentliga sektorn, men även folkbildningen kom att omfatta denna idé. Den svenska 

socialdemokratins idé om kunskap har traditionellt kretsat kring tanken om det demokratiska 

samhället. Kunskap sågs som en typ av demokratisk resurs och som instrument för att bygga 

det socialdemokratiska samhället, grundad på solidaritet och universalism (Andersson 2009a, 

107). Det frivilliga lärandet och folkbildningen är en central del av tanken, och sågs som ett 

sätt att skapa social kompetens och demokratiskt medvetna medborgare. Utformningen av 

utbildningen skulle vara enhetlig, det vill säga lika för alla. Detta skulle ske genom att 

begränsa utvecklingen av en privat, alternativ marknad och genom att bevara ett nästintill 

offentligt monopol (Blomqvist 2016, 41).  

Andersson (2009a, 109) menar att det har skett en gradvis förändring från föreställningen 

om social kompetens som medborgarkompetens till ett fokus på marknadskompetens. Idéerna 

om att fostra demokratiskt medvetna medborgare har skiftat till att göra människor mer 

konkurrenskraftiga. Kunskap har, enligt Andersson, förvandlats från att vara en typ av privat 

ägodel, till att bli en vara, en form av kapital som kan omsättas på marknaden (Andersson 

2006b, 133) 

Utbildning har i den svenska socialdemokratiska diskursen traditionellt varit starkt 

sammanflätat med begreppen jämlikhet och solidaritet. Enligt Andersson (2009b, 109; 2009a, 

165) har utvecklingen i Sverige utmanat idéerna om kunskap som ett sätt att överbrygga 
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samhällsklyftor samt idén om kunskap som en nytta för jämlikhet och demokrati. Andersson 

nämner friskolorna som ett exempel på denna förändring. Skolsystemet, som tidigare grundat 

sig på omfattande universalism, som nu har utvecklats till ett system med valfrihet och 

skolpeng går allvarligt i strid med principerna om jämlikhet och solidaritet, enligt Andersson 

(2009b, 112). Konkurrensutsättningen går emot idén om skolan som en samlingsplats för 

olika talanger och förmågor. Denna utveckling och exemplet friskolan visar på en förändring i 

de svenska idéerna om utbildning, menar Andersson, som gått från det gamla idealet av 

kunskap som en demokratisk tillgång och allmännytta till idén om kunskap som en 

marknadsvara (2009b, 112).   

Hinnfors (2006, 112) förklaring till varför det socialdemokratiska partiet inte kommit 

med starkare motstånd till friskolereformen ligger just i partiets marknadsvänlighet. Den 

starka acceptansen av marknaden banade väg för marknadsmekanismer inom den offentliga 

sektorn. Viljan fanns där då det fanns en tro att marknadsekonomiska krafter skulle göra den 

offentliga sektorn mer effektiv. Andersson menar att påståendet nödvändigtvis inte är fel. 

Marknadsvänligheten har funnits inom partiet och socialdemokratin är, som nämnts tidigare, i 

sin natur inte marknadsfientlig, men det har skett en viss värdeförskjutning (Andersson 

2009b, 10). 

I sin avhandling argumenterar Wennström (2018) att Socialdemokraterna och 

Moderaterna har konvergerat och kommit allt närmare varandra i deras syn på 

utbildningspolitiska frågor, ett område som traditionellt har splittrat partierna. Skiljelinjen 

mellan partierna är inte alltid helt tydlig menar Wennström, inte ens kring frågor som rör 

marknad kontra staten. Wennström (2018, 18ff.) förklarar denna policy konvergens genom 

utvecklingen av en typ av ideologisk affinitet mellan Socialdemokraterna och Moderaterna, 

särskilt vad gäller utbildningspolitiken. Vidare menar Wennström att båda partier omedvetet 

har bidragit till uppkomsten av New Public Management (NPM) inom det svenska 

skolsystemet, bland annat som en följd av bristande regelverk. En föreställning är att 

Socialdemokraterna inte skulle bidra till att implementera marknadsorienterade NPM- och 

valfrihetsreformer inom skolan, menar Wennström (2018, 73). Trots det har partiet närmat sig 

Moderaterna på just denna front.  

 
Sammanfattning av tidigare forskning 

Med hjälp av tidigare författare har uppsatsen identifierat ett antal utmärkande drag för den 

socialdemokratiska ideologin. Kortfattat kan det argumenteras att den svenska 

socialdemokratin grundar sig i en folkhemstanke, där det gemensamma och solidariska 
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betonas. Vidare förespråkas en stark stat som ska ansvara för människors välfärd och reglera 

marknadens negativa krafter. Jämlikheten och rättvisan framhålls som centrala värden. 

Socialdemokratin skiljer sig från marknadsliberala ideologier i dessa avseenden, närmare 

bestämt vad gäller betoning på värden samt synen på människan, staten och marknaden Dessa 

punkter behandlas närmare i nedanstående tabell.   

 

Analytiskt ramverk 

Följande analysverktyg bygger på beskrivningen av den socialdemokratiska ideologin i 

föregående avsnitt. Utifrån den genomgång av litteratur som har gjorts har en så kallad 

idealtyp utvecklats. Idealtyp är en analytisk konstruktion med syfte att beskriva och 

tydliggöra typiska drag hos studieobjektet. I begreppet ligger det ingen normativ värdering, 

snarare syftar ordet ”ideal” på renodlad. Syftet är inte heller att ge en direkt avbild av 

verkligheten, utan en typ av tankebild eller en beskrivning av ett fenomen som är förenklat 

(Wide 2019, 69-70). I detta sammanhang används idealtypen som ett slags analysverktyg och 

inte som ett försök till att ge en komplett beskrivning av verkligheten.  

 
Tabell 1 – analytiskt ramverk som jämför olika dimensioner inom socialdemokratisk ideologi och 

marknadsliberal ideologi 

 Socialdemokratisk ideologi Marknadsliberal ideologi 

Betoning av värden Jämlikhet Frihet 

Syn på människan Kollektivistisk Individualistisk 

Syn på staten Stark stat/offentlig sektor Liten, begränsad stat 

Syn på marknaden Reglerad marknad Fri marknad, marknad 

effektivare än det offentliga 

 

Mot bakgrund av den tidigare teoretiska genomgången har fyra centrala skiljelinjer mellan 

socialdemokratisk ideologi och marknadsliberal ideologi identifierats. Det analytiska 

verktyget som presenteras ovan har utformats efter dessa skiljelinjer och lyfter fram fyra 

dimensioner som utgör exempel på olika ståndpunkter, vilka är: betoningen på värdena 

jämlikhet kontra frihet, synen på människan, synen på staten samt synen på marknaden. Som 

tidigare nämnts så korresponderar vissa idéer starkare med socialdemokratisk ideologi, medan 

andra inte gör det lika starkt. Olika värden och synsätt kan således stå emot varandra.  
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Den första analytiska dimensionen rör betoningen på jämlikhet kontra frihet. Inom 

socialdemokratisk ideologi är jämlikhet det centrala värdet medan den enskilda människans 

frihet betonas i mer marknadsliberala ideologier. Enligt den senare idén kan ett allt för jämlikt 

samhälle hota mångfalden samt medborgares individualitet. Därmed hämmas även 

samhällsutvecklingen (Pettersson 2005). Grundtanken inom socialdemokratin är att individer 

föds under olika förutsättningar och i ojämlika förhållanden. Människan är i och med det inte 

fri i sig själv. Socialdemokratins roll är att ge stöd till individen och försöka utjämna 

förutsättningarna för att skapa jämlika möjligheter. Staten ses därigenom som en institution 

som kan skapa frihet.  

Den andra analytiska dimensionen tar upp betoningen på det kollektiva kontra individen. 

Skillnaden mellan dessa perspektiv ligger i relationen mellan staten och den enskilda 

individen. Inom ideologier som befinner sig på mitten- och högerskalan ligger fokus på den 

fria, autonoma och självförverkligande individen (Andersson 2009a, 26). Individen har inga 

större förpliktelser mot sin omgivning enligt detta synsätt. Staten ska enligt detta synsätt 

betrakta medborgarna som individer och inte som en del av ett kollektiv och forma politiken 

utefter detta. I motsats till detta betonar socialdemokratin kollektivet. Här återfinns idén om 

kommunitarismen, där fokus ligger på samhällets behov och det gemensamma bästa (Berman 

2006). Enligt denna idé så värnas individens rättigheter genom att se till kollektivets intressen. 

I denna aspekt ingår folkhemstanken, den starka folkliga anknytningen och idén om 

solidaritet (Andersson 2009a, 112).  

Den tredje dimensionen innefattar synen på staten. Socialdemokratin förespråkar en stark 

stat, som är interventionistisk och omfördelande i frågan om välfärdstjänster. Det är statens 

uppgift att förse medborgare med social välfärd, som skola, omsorg och vård. Staten ses som 

helt avgörande för att skapa trygghet och att skydda individens intressen. Välfärdssystemet 

ska dessutom vara universellt. I denna idé ingår tanken om en stor offentlig sektor, vilket i sin 

tur innebär höga skatter (Tilton 1990, 260). Marknadsliberala ideologier förespråkar en liten 

stat med begränsade uppgifter och vill se lägre offentliga utgifter och lägre skatter. En alltför 

stark offentlig makt ses som ett hot mot den individuella friheten. Statens främsta uppgift och 

syfte är snarare att upprätthålla individuella rättigheter och främja handlingsfriheten 

(Ljunggren 2014; Pettersson 2005).  

Den fjärde dimensionen innefattar synen på marknaden. Socialdemokratin förespråkar 

statligt ingripande och ser det som absolut nödvändigt att reglera marknaden. Eventuella 

sociala konsekvenser tas hänsyn till i större grad och det är statens uppgift att reglera de 

negativa konsekvenserna som marknadssystemet skapar. Förespråkare för marknadsliberala 
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ideologier menar att den fria marknaden är det effektivaste sättet att skapa välstånd för 

individer. Marknaden är således effektivare än det offentliga systemet (Andersson 2009a, 

185). Därmed borde statens roll begränsas vad gäller den ekonomiska politiken.  

Dessa dimensioner är nära relaterade, det vill säga att de ofta hänger samman och 

anknyter till varandra på olika sätt. Ett exempel som kan nämnas som knyter an till alla 

dimensioner är inställningen till medborgarnas rätt att rösta med fötterna. Från högersidan 

(marknadsliberala sidan) ses detta som något positivt, individen får då större inflytande att 

själv få bestämma över sin egen välfärd (Blomqvist 2016). Detta innebär större frihet för 

individen. Ur en socialdemokratisk synpunkt är detta emellertid problematiskt då detta 

individualiserade system också innebär en privatisering av sociala risker, vilket innebär att 

individer i en allt högre grad blir ansvariga för sin egen välfärd. Detta ställer högre krav på 

individer att tillgodose sociala behov, och sätter individers förmåga att tillförsäkra sig sina 

rättigheter på prov (Blomqvist 2016, 59). Då folk kommer in i systemet med olika kunskaper 

och förutsättningar att välja kommer detta att påverka vilken typ av välfärd de får. Denna idé 

anknyter till det som nämnts ovan om att individer föds under ojämlika förhållanden och 

därmed behöver statens hjälp. Det är av denna anledning som staten ska förse medborgarna 

med välfärdstjänster, för att skydda folk från riskerna och garantera jämlikheten (Blomqvist 

2004, 142). 

Däremot menar förespråkare för högersidan att detta inte bara gynnar den individuella 

friheten, utan att det dessutom är ett effektivt sätt att öka välfärdstjänsternas kvalitet. 

Konkurrensen kommer att höja den generella kvalitén då marknaden kommer att sålla bort de 

verksamheter som underpresterar. Medborgarna kan välja mellan olika utförare och 

framförallt välja bort de tjänster de är missnöjda med. Ett argument som skulle kunna föras 

fram från socialdemokratiskt håll är att likvärdigheten försvagas, och därmed även 

jämlikheten och den sociala integrationen (Blomqvist 2016, 59).  

Kortfattat så betonar socialdemokratisk ideologi följande: en stark stat som ska garantera 

sina medborgare välfärd och trygghet. Staten har en interventionistisk karaktär, där staten går 

in och reglerar marknaden. Politiken ska tjäna kollektivets och det gemensamma bästa. 

Samhället ska grunda sig på solidaritet, jämlikhet och offentligt ansvarstagande. Staten och 

dess välfärdsinstitutioner skapar frihet, lika villkor och jämlika möjligheter.  

       Marknadsliberala ideologier sätter den enskilda människas frihet i centrum. Statens 

uppgifter ska vara begränsade då en stark stat ses som ett hot mot den autonoma och fria 

individen. Den fria marknaden ses som det effektivaste medlet att skapa välstånd och 

utveckling. 
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       Det är placeringen inom dessa dimensioner som är fokus för denna undersökning. Det 

som analyseras är det socialdemokratiska partiets ställningstagande till de olika 

dimensionerna över tid.  

       Av den förda teoretiska diskussionen i tidigare avsnitt finner vi att socialdemokratisk 

ideologi inrymmer flera aspekter. Pragmatism erhåller stort utrymme inom SAP och utgör en 

grundläggande del av det socialdemokratiska tankebygget. Däremot kan det finnas en gräns 

där pragmatismen kan utvecklas till, eller övergå i det Pettersson (2005, 9) kallar för 

hållningslöshet. Det går således att tala om en punkt där handlingar och idéer går från att vara 

pragmatiska, till att innebära någonting annat än dess ursprung. Dock är det inte helt 

okomplicerat att veta vart den här gränsen går. En övergripande fråga i undersökningen är just 

detta. Närmare bestämt upplyses problematiken kring hur mycket marknadsliberalism som 

socialdemokratin kan tåla utan att det kan talas om ett ideologiskt skifte. I denna analys ligger 

fokus på den socialdemokratiska skolpolitiken, med frågan om friskolorna som exempel. 

Genom att analysera materialet är avsikten i denna analys att undersöka om och i sådana 

fall hur Socialdemokraterna går över en ideologisk gräns, där de marknadsliberala idéerna får 

ett för stort utrymme för att kunna inrymmas inom den socialdemokratiska ideologin. Syftet 

är att försöka utröna vad som hände i debatten om friskolan, det vill säga hur partiet 

diskuterade frågan, och om det går att tala om ett ideologiskt skifte och i sådana fall varför?  

Med hjälp av mitt analytiska ramverk kommer argumenten och motiven som förs fram i 

de undersökta materialen att analyseras. I analysen kommer det att undersökas vilka värden 

som framhålls i debatten. Vart placerar sig partiet i sin argumentation? Vilket värde tillskrivs 

de olika uttalandena? Går det att urskilja en hierarkisk ordning mellan dessa värden? Kort sagt 

kommer det att analyseras i vilken mån friskolefrågan diskuteras med hänvisning till klassiskt 

socialdemokratiska värden respektive marknadsliberala idéer och vilka argument som 

används.  
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Metod och Material 

Metod 

Metoden som används i föreliggande undersökning är en kvalitativ idéanalys (Bergström & 

Boréus 2018, 134). I detta fall är en idéanalys en passande metod då det är de underliggande 

idéerna som analyseras i det undersökta materialet. Idéanalyser kan ha som syfte att förklara, 

beskriva eller kritiskt analysera olika fenomen (Bergström & Boréus 2018, 140). Denna 

uppsats har som syfte att beskriva de idéer som studeras då jag i första hand är intresserad av 

idéernas innehåll. Även om syftet är att beskriva så har analysen en tolkande ansats, då det 

ideologiska innehållet i det undersökta materialet tolkas och kategoriseras. Det finns således 

en argumenterande del kring varför ett uttalande eller resonemang bör förstås på ett visst sätt. 

Syftet är således inte enbart att beskriva innehållet i materialet, utan även att tolka retoriken 

och motiveringar bakom olika uttalanden. En beskrivande idéanalys tillåter mig att ”säga 

något om materialet som inte säger sig självt” (Bergström & Boréus 2018, 141). På så sätt kan 

jag uppmärksamma motsägelser eller påvisa ett budskap som inte är tydligt eller självklart. 

Vidare ger en beskrivande idéanalys mig möjlighet att jämföra hur idéer har förändrats över 

tid (Bergström & Boréus 2018, 141), vilket är passande i denna studie då jag undersöker 

Socialdemokraternas ställningstagande över tid.      

Den empiriska analysen genomförs med hjälp av ett analysverktyg, som diskuteras i 

teoriavsnittet, och är baserat på tidigare forskning om socialdemokrati och inrymmer fyra 

olika analysdimensioner. De argument och uttalanden som ansetts vara relevanta har 

analyserats mot bakgrund av dessa dimensioner. Politiska uttalanden kan ibland vara otydliga, 

därmed är analysen av olika uttalanden och resonemang inte helt okomplicerad. Stundtals har 

det varit svårt att avgöra vilka värden som betonats. Sådana eventuella problem och 

tolkningsmöjligheter diskuteras dock i analysen. 

Ett tolkningsarbete av detta slag innebär en subjektiv tolkning av texterna och budskapen. 

Detta påverkar studiens reliabilitet. I detta fall fungerar analysverktyget som ett sätt att 

motverka eventuell partiskhet då det tillåter mig att analysera materialet på ett systematiskt 

vis.  

Det kan även vara av vikt att påpeka hur ordet ”partiet” används i analysen. När en 

socialdemokratisk regering skriver en proposition tolkar jag det som partiets 

ställningstagande. Detta gäller även vid partimotioner.       
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Material 

Dokument 

Offientliga dokument, som kongressprotokoll, motioner, propositioner, och partiprogram har 

använts som det primära materialet för den empiriska analysen. En anledning till detta val 

grundar sig i deras tillgänglighet, då denna typ av material är allmänna handlingar och således 

lättåtkomliga.  

Partikongresserna hålls vart fjärde år och utgör viktiga forum vad gäller beslutsprocessen 

inom ett parti då partikongresserna är det högsta beslutande organet inom partiet (Bäck & 

Möller 2003, 121). För denna undersökning blir kongressprotokollen av särskilt intresse då 

det under kongresserna beslutas om partiprogram och partistadgar, vilket ofta föregås av 

långa debatter. Under dessa debatter kan viktiga tal hållas och andra utspel göras. Dessa 

utspel är av stort intresse i denna undersökning då de kan fånga centrala delar av debatten. 

Interna diskussioner kan synliggöra åsikter som annars inte framkommer i andra politiska 

dokument, som t.ex. propositioner och motioner. Dessutom spelar kongresserna en utåtriktad 

och manifesterande roll där mycket tid och ansträngning läggs på att förmedla en attraktiv 

bild av partiet (Bäck & Möller 2003, 122). Därmed utgör kongressprotokollen ett lämpligt 

material för att urskilja både de ideologiska och strategiska dimensionerna i diskussionerna 

som förs inom partiet. Av tidsskäl har endast protokoll från ordinarie partikongresser använts, 

d.v.s. att alla mellankongresser har uteslutits. Tidsperioden rör sig från 1993-2017. Det enda 

undantaget är 2009-års kongress, vars protokoll endast gick att få tillgång till via 

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, men som har hållit stängt under större delen av hösten 

på grund av pandemin.  

Partiprogrammen och de politiska riktlinjerna är mer eller mindre detaljerade budskap om 

partiers ställningstagande i olika frågor. Här återfinns den önskade riktningen för olika 

politiska frågor och beslut, möjligtvis finns även konkreta förslag som är mer eller mindre 

detaljerade (Sjöblom 1963, 75). Dock är dessa program oftast vagt formulerade, då de olika 

ståndpunkter som finns inom partiet ska aggregeras till en gemensam linje (Bäck & Möller 

2003, 59). Av den anledningen är det otillräckligt att endast undersöka partiprogrammen i 

detta avseende.   

Motioner och propositioner är centrala politiska dokument och är därmed väsentliga att 

undersöka. I dessa dokument återfinns bland annat motiven och argumenten bakom olika 

förslag. Hur synen på friskolorna uttrycks här är av stort intresse. De motioner som har 

använts har varit centrala parti- eller kommittémotioner. Därmed har motioner som är 
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undertecknade av enskilda motionärer uteslutits. Vidare har centrala propositioner använts. 

Motioner och propositioner är mer genomtänkta texter som utformats av partiets centrala 

organisation. Kongressmaterialet kan bidra som ett gott komplement i detta avseende då 

övriga partimedlemmars åsikter kommer till uttryck, samt att de argument som förs fram 

under kongresserna oftast är av en annan karaktär än i officiella politiska dokument. 

 

Intervjuer 

För att kunna förklara varför partiet har agerat och resonerat som de har gjort har intervjuer 

med fem centrala aktörer genomförts. Tre före detta skol- och utbildningsministrar har 

intervjuats: Lena Hjelm-Wallén (skolminister 1974-76, utbildningsminister 1982-85, 

gruppledare i utbildningsutskottet 1991-1994), Ingegerd Wärnersson (skolminister 1998-

2002) och Ibrahim Baylan (skolminister 2004-2006, skolpolitisk talesperson 2012-2014). 

Vidare har en före detta statssekreterare till Ingegerd Wärnersson intervjuats, Staffan 

Bengtsson. Även Christer Persson har intervjuats, som tidigare bl.a. arbetat som politiskt 

sakkunnig i Statsrådsberedningen under Göran Perssons regering.  

I denna studie har intervjuerna verkat som goda komplement till det empiriska materialet. 

Intervjuerna med de före detta skolministrarna har tillhandahållit ett inifrånperspektiv och 

förklaringar till vad som motiverat deras handlande och beslut (Mosley 2013, 2). Detta har 

varit av stort värde då dessa typer av förklaringar och uttalanden inte alltid finns tillgängliga i 

offentligt material. De två övriga aktörerna har inkluderats då de har haft strategiska 

positioner men som inte behövt företräda partiets intresse. Dessa aktörer kan således ge en 

annan bild av hur diskussionen gick.   

Majoriteten av respondenterna är seniora politiker och centrala aktörer. Dessa personer 

kan agera som goda informanter då de kan vara mer öppna och kritiska i sina svar. Vidare kan 

de vara villiga att dela med sig av information då de inte längre innehar strategiska positioner. 

Ett par eventuella avvikelser är värda att nämna. Den tidsmässiga aspekten är en sådan aspekt. 

Då många av händelserna som återges inträffade för flera år sen finns det en risk att 

informanterna inte kommer ihåg och därmed också ger en ofullständig redogörelse. Vidare 

kan informanterna strategiskt minnas fel eller få sig själva att framstå på ett fördelaktigt sätt. 

Jag uppfattade dock inte att någon av respondenterna gjorde detta. Det kan dock vara värt att 

nämna att jag uppfattade en viss skillnad mellan den sittande politikern (Ibrahim Baylan) och 

de seniora aktörerna. Detta är inte konstigt då han i dagsläget måste företräda partiets intresse. 

Jag upplever trots detta att intervjun uppfyllde sitt syfte. Urvalet av informanter genomfördes 
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framförallt via personliga kontakter och via så kallad ”snowball sampling”, då jag blev 

rekommenderad nya intervjupersoner av tidigare respondenter. Detta är en lämplig metod för 

att få tillgång till högt profilerade aktörer (Mosley 2013).   

Intervjuerna har haft en semistrukturerad karaktär, då ett antal förbestämda frågor 

kombinerades med diskussioner kring ämnen som kom upp under samtalets gång. Frågorna 

var öppet utformande vilket gav mig en ökad flexibilitet. Denna metod tillät mig att ställa 

följdfrågor, vilket var tacksamt de gånger som informanten gav ett otydligt svar (Mosley 

2013, 6). Intervjufrågorna finns presenterade i uppsatsens appendix. Fyra intervjuer 

genomfördes via Zoom och en via telefon. Intervjuerna via Zoom spelades in med 

respondenternas godkännande. Telefonintervjun spelades inte in, dock fördes anteckningar för 

hand. Samtliga intervjuer varade mellan 45-75 minuter.  
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Empirisk analys 
 

Följande kapitel är uppdelat i tre delar. Inledningsvis redogörs för bakgrunden till svensk 

utbildningspolitik och de idéer som präglade samhället under den tid friskolereformen 

genomfördes. Syftet med denna del är att ge en förståelse för den samhälleliga kontexten och 

bakgrunden till frågan. Kapitlets andra del utgörs av en analys av Socialdemokraternas 

ställningstagande i friskolefrågan över tid. Därefter följer en avslutande och diskuterande del 

kring förklaringen av utvecklingen som identifierats.   

 

Bakgrund  

Skolan är en politiskt styrd organisation, och den svenska skolan har blivit ett av de områden 

som har genomgått störst förändringar. Under de senaste tre decennierna har det förekommit 

en reformiver hos politikerna och flera omfattande reformer har genomförts (Jarl & Rönnberg 

2019, 27). Under slutet av 1980-talet påbörjades reformarbetet med att införa mål- och 

resultatstyrning, vilket ersatte de tidigare detaljerade läroplanerna. Kort därefter 

kommunaliserades lärartjänsterna och ansvaret för skolan förflyttades från staten till 

kommunerna (Ringarp 2014, 125). Inom loppet av några månader gick skolan från att vara 

central- och regelstyrd till målstyrd med kommunalt huvudmannaskap. Skolan förvandlades 

därmed från att vara ett av de mest genomreglerade områdena, till att vara det mest 

avreglerade (Stenlås 2011, 16). Tidigare styrde staten skolan genom detaljerade regler som 

beskrev vilka kunskaper som skulle nås och hur de skulle nås. Idag är det kommuner och 

övriga huvudmän som ansvarar för detta, samt den enskilda skolan. Staten styr genom att 

formulera övergripande mål och riktlinjer och kontrollerar verksamheten genom 

uppföljningsarbeten (Jarl & Rönnberg 2019, 29-30).  

Bakgrunden till dessa reformer kan hittas i en allmän förändring av styrningsfilosofin 

under slutet av 1970-talet. Debatten om den offentliga sektorn präglades av kraven på en ökad 

effektivisering då den uppfattades som stelbent och byråkratisk (Ringarp 2014, 129). Denna 

kritik kom från flera håll, både vänstern och högern ansåg att den offentliga sektorn led av 

stora problem. Därtill var diskussionen färgad av den högervåg som sköljde över västvärlden 

under denna period (Östberg & Andersson 2013, 300). Den ekonomiska krisen som drabbade 

Sverige och övriga världen ses också som en av orsakerna bakom de nya idéerna. Den höga 

arbetslösheten medförde stora kostnader samtidigt som skatteintäkterna minskade (Ringarp 

2014, 129).  
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Kritiken mot den offentliga sektorn, den ekonomiska nedgången samt de nyliberala 

idéerna banade väg för flertalet reformer inom det svenska skolväsendet. Tre år efter 

kommunaliseringen lade den borgerliga regeringen fram förslaget som skulle leda till 

friskolereformen, men diskussionerna om privata alternativ hade pågått under större delen av 

1980-talet (Ringarp 2014, 130). Under slutet av 1980-talet var fristående skolor ett undantag i 

Sverige. Ett fåtal fick tillstånd att driva skolverksamhet och villkoren för att få bidrag var 

hårda  (Jarl & Rönnberg 2019, 56). Detta ville Moderaterna ändra på. Frågan om privata 

alternativ kom upp ett antal gånger i utbildningsutskottet under denna period, men den 

socialdemokratiska regeringen höll emot. Med kommunaliseringen av skolan kom emellertid 

saken att förändras då statsbidragssystemet gjordes om. Ansvaret att fördela statsbidraget efter 

elevernas behov vilade nu på kommunerna, och elever vid de fristående skolorna kom att 

räknas in i detta ansvar. Vidare infördes något generösare villkor för de fristående skolorna 

och karenstiden på tre år slopades (Jarl & Rönnberg 2019; Svensson 2001). Marknadens 

introduktion i det svenska skolsystemet bör förstås i sammanhanget av dessa reformsinsatser.  

Kort efter dessa reformer tillträder en borgerlig regering och presenterar propositionen 

”Om valfrihet och fristående skolor” (prop. 1991/92:95), som innehöll förslag som fick de 

tidigare socialdemokratiska reformerna att bli marginella i jämförelse. Dessa förslag var starkt 

inspirerade av USA och Storbritannien, där marknaden fick spela en större roll i det offentliga 

skolväsendet genom så kallade vouchers (på svenska skolpeng) (Östberg & Andersson 2013, 

201; Blomqvist 2004). Detta innebär att fristående skolor får rätt till ekonomisk ersättning på 

basis av antalet elever. Eleven bär med sig en summa pengar som denne kan ge till den skolan 

han/hon väljer, eleven kan på så sätt flytta de pengar staten betalar för eleven till den skolan 

denne väljer. Föräldrar och elever kunde nu fritt välja skola inom landet. Fristående skolor 

fick även fri etableringsrätt, vilket innebär att privata aktörer fritt får starta och driva friskolor. 

Bidragsystemet ändrades då alla med tillstånd per automatik fick rätt till statsbidrag (Jarl & 

Rönnberg 2019, 75). Syftet med reformen var att skapa en marknadsliknande situation för att 

vitalisera och effektivisera skolan. Kvaliteten inom skolväsendet skulle höjas genom 

konkurrensutsättningen. Skolor skulle få möjlighet att utveckla alternativa pedagogiker och 

inriktningar. I propositionen hänvisar man även till behovet av en reformering till föräldrars 

och elevers rättighet att i större utsträckning få välja skola (prop. 1991/92:95; Östberg & 

Andersson 2013).  

 

Enhetsskolans utveckling 

Efterkrigstiden i Sverige beskrivs oftast som den svenska modellens klassiska epok. Med 
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staten som verktyg kom Socialdemokraterna att omforma det svenska samhället (Svensson 

2001, 12). Välfärdsstaten uppfattades som ett legitimt sätt för staten att aktivt ingripa i 

utvecklingen mot social trygghet, demokrati och effektiva marknader. Det fanns en stark 

tilltro till välfärdsstatens kapacitet, och den sågs som lösningen på de problem som 

genererades av det kapitalistiska samhället (Östberg & Andersson 2013, 26). Staten hade 

således en central roll under den här eran. Den ekonomiska politiken präglades av Wigforss, 

Myrdals och Keynes idéer om statens aktiva roll i ekonomin. Staten skulle ha ett övergripande 

ansvar för att skapa effektivitet, och detta skulle göras med hjälp av en utbyggd offentlig 

sektor och hög grad av statlig reglering och kontroll (Svensson 2001; Östberg & Andersson 

2013, 302).  

Då Socialdemokraterna hade en unik parlamentarisk maktställning efter andra 

världskriget kom den svenska skolpolitiken att präglas av dessa idéer under många år, och det 

var just under efterkrigstiden som den största omstruktureringen av det svenska skolväsendet 

genomfördes. Det moderna svenska skolsystemet stod klart omkring 1970 och bestod av 

grundskolan, gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen (Richardson 2010, 91). 

Efter andra världskriget påbörjades en enorm expansion på skolans område. Motiven till dessa 

förändringar var skilda, de var delvis en följd av strukturomvandlingen inom näringslivet, 

men det fanns även politiska motiv bakom förändringarna. Det fanns en önskan hos politiker 

att förändra samhället, och den så kallade demokratiseringsprocessen kom att prägla den 

socialdemokratiska skolpolitiken under många år (Richardson 2010, 93).  

Bildningsfrågan har länge varit central inom socialdemokratin. En viktig del av det 

socialdemokratiska bildningsbegreppet var att den var en del av medborgarrättstanken. 

Medborgarna skulle inte bara ha rätt till materiell trygghet och omfördelning, rätten till 

självförverkligande och personlig frigörelse var minst lika viktig (Andersson 2009a, 163). 

Inom socialdemokratin framhölls vikten av att utbilda goda demokratiska medborgare. 

Kunskap och information sågs som en förutsättning för det demokratiska styrelseskicket, utan 

det skulle man inte kunna uppnå en ”objektiv politisk upplysningsverksamhet” (Richardson 

2010, 128). Kunskap var på så sätt en möjlighet för medborgarna att framföra kritik, och 

fungerade ”som ett medel för demokratin och medborgarkompetens” (Andersson 2009a, 166). 

Demokratiaspekterna har således historiskt haft en särskilt ledande roll inom 

socialdemokratiskt skolpolitik. 

Innan det svenska systemet fick sin enhetliga och centraliserade utformning var systemet 

hårt skiktad. För socialdemokrater, och även liberaler, var frågan om folkskolan (primärskola) 

och läroverket (sekundärutbildning) angelägen. Isoleringen mellan dessa utbildningar ansågs 
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vara mycket ogynnsam, då majoriteten av barnen slutade skolan efter sju-åtta år i folkskolan 

och många som 14-åringar klev ut i arbetslivet. Det var främst de välbärgade som tog real- 

och studentexamen (Östberg & Andersson 2013; Richardson 2010). Detta ville det 

socialdemokratiska partiet ändra på. Tanken var att genom skolpolitiska åtgärder kunna skapa 

jämlikhet och sammanhållning i samhället. Om alla barn fick gå i en gemensam skola skulle 

samhällsklyftorna kunna överbryggas. Målet var att avskaffa parallellskolesystemet, som 

innebar att barn beroende på bakgrund fick olika sorters utbildningar, och öka jämlikheten 

inom skolsystemet. Socialdemokraterna ville förvandla folkskolan till en enhetsskola, ”en 

skola för alla” där alla barn skulle gå tillsammans, både arbetarnas och fabrikörernas, och som 

skulle verka förberedande för läroverket (Richardson 2010, 99; Andersson 2009a, 195). 

Motståndet var dock hårt. Efter ett riksdagsbeslut 1962 kom dock beslutet om en gemensam 

nioårig skola. Skolplikten förlängdes och enhetsskolan var nu ett faktum. Syftet med beslutet 

var tydligt, skolväsendet skulle demokratiseras genom att skapa bättre utbildningsmöjligheter 

för de eftersatta eleverna. Eleverna skulle förses med lika möjligheter och 

parallellskolesystemet skulle avskaffas. Det fanns även rent praktiska inslag bakom beslutet 

då antalet elever växte snabbt och då politikerna ville höja den allmänna utbildningsnivån 

(Richardson 2010, 111). Motiven var därmed tvåfaldiga, men det ideologiska motivet spelade 

en stor roll.  

 

Högervåg 

Under 1970-talet drog en högervåg över det politiska landskapet, och sedan dess har 

efterkrigstidens politiska reformer och lösningar utsatts för omfattande prövningar. Under 

1980-talet beslutade Socialdemokraterna sig för att ompröva sin politik efter stort valnederlag 

och en ekonomisk kris. Socialdemokraternas ekonomiska politik fick en ny inriktning med 

Ingvar Carlsson och Kjell-Olof Feldt i spetsen (Östberg & Andersson 2013, 209). Steg för 

steg lämnade socialdemokratin keynesianismen och närmade sig istället marknaden och 

näringslivet. De tidigare idéerna som framförts av socialdemokratiska idéutvecklare som 

Wigforss, Möller och Myrdal, ställdes mot en kritik som främst rörde den offentliga sektorns 

ineffektivitet och kostsamhet (Östberg & Andersson 2013, 314). Den tidigare ekonomiska 

politiken, särskilt den expansiva finanspolitiken, högskattepolitiken samt kredit- och 

valutaregleringar, kom att ifrågasättas och så småningom att ersättas med så kallad 

normpolitik. Normpolitiken innebar i korthet att nya ekonomiska mål sattes, med fokus på 
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privatiseringar, avregleringar av marknader och en nedtoning av statens roll som aktör 

(Svensson 2001, 52; Tilton 1990, 261).  

Välfärdsstaten, som tidigare hade setts som förutsättningen för en effektiv ekonomi, sågs 

nu som ett problem (Östberg & Andersson, 301). En ny, mer marknadsliberal modell ersatte 

den gamla modellen. Statens uppgift var numera att skapa goda förutsättningar för 

marknadsekonomin att fungera. Vidare bör staten hålla sig passiv vid svängningar i 

ekonomin, och spara på de offentliga utgifterna (Svensson 2001, 58). Den ekonomiska 

balansen skulle upprätthållas i första hand. Endast när de ekonomiska målen var tillgodosedda 

fanns det möjlighet för välfärdsreformer (Hinnfors 2006, 123).  

       De nya tankarna påverkade inte enbart den svenska ekonomiska politiken. Frihets- och 

jämlikhetstanken kom också att påverkas av en allt mer liberal syn på frihet. Valfrihet och 

brukarinflytande var begrepp som dök upp allt oftare i debatten. Välfärdsstaten uppfattades 

allt mer som ett hinder snarare än en förutsättning för individuell utveckling, denna tanke 

menar Östberg & Andersson (2013, 313) fick även fäste i det socialdemokratiska lägret.  

 

Socialdemokraternas ställningstagande över tid 

I följande del av uppsatsen ska materialet undersökas mot bakgrund av det analytiska 

ramverket. Vidare presenteras resultatet från intervjuerna. Undersökningen har en kronologisk 

uppbyggnad, som inleds i början av 1990-talet och slutar vid 2018.  

 

Början av 1990-talet – svaret på friskolereformen  

När den borgerliga regeringen lade fram sin proposition om fristående skolor svarade 

Socialdemokraterna i en kommittémotion med att belysa de problem de såg i förslaget. De 

lyfter bland annat fram att motiven bakom förslaget, d.v.s. pedagogisk variation, 

föräldrainflytande och valfrihet, kunde tillgodoses inom det allmänna skolväsendet 

(kommittémotion 1991/92:Ub62). I motionen skriver partiet att nytänkande och nya 

pedagogiska idéer inom det allmänna skolväsendet fått mer utrymme än tidigare. Vidare 

menar partiet att det ur valfrihetssynpunkt inte heller finns ett lika stort behov av fristående 

skolor då det nu var möjligt att välja skola inom elevens hemkommun. Intresset för friskolor 

som fördes fram av den borgerliga regeringen låg snarare i deras intresse att privatisera den 

offentliga sektorn, menade partiet. 

Det främsta motivet bakom regeringens förslag, som också kommer till uttryck i 

propositionen, är valfriheten. Målet är att ge barn och föräldrar en ökad möjlighet att välja 
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skola och den utbildning som bäst passar de egna behoven (prop. 1991/92:95). Enligt SAP 

blir detta mål, enligt regeringens resonemang, överordnat skolans mål. Partiet menar att det 

saknas en analys av vilka konsekvenser reformen kan få för den gemensamma grundskolan 

(kommittémotion 1991/92:Ub62). Detta påpekas mot bakgrund av följande argumentation: 

”Genom grundskolan erbjuds alla elever, oberoende av geografisk hemvist 

och sociala förhållanden, en likvärdig utbildning …. Det är av ett särskilt 

stort värde att barn och ungdomar i skolan möter andra erfarenheter, 

värderingar och en annan livssyn än den som i övrigt präglar deras 

uppväxtvillkor. Det ger skolan en viktig roll för att utveckla respekten för 

andra människor och för att träna förmågan till samarbete. Detta sker bäst i 

en skola där elever med olika social bakgrund, skilda kulturella och religiösa 

traditioner arbetar tillsammans. Den gemensamma skolan skall vara en 

mötesplats för olika kulturer och värderingar.” (kommittémotion 

1991/92:Ub62) 

 

Partiet menar att regeringen inte diskuterar konsekvenserna av en ökning av profilerade skolor 

och att de inte belyser ”om det är till fördel eller nackdel för vår demokrati med ett mer 

segregerat skolväsende”. Värdet av den gemensamma grundskolan för alla barn får då ett 

underordnat värde, argumenterar partiet (kommittémotion 1991/92:Ub62). I denna 

argumentation återfinns således en rädsla för att fler profilerade skolor kommer att leda till en 

ökad skolsegregation och för en underminering av den gemensamma skolans starka värde. 

Socialdemokraternas dåvarande gruppledare för utbildningsutskottet menar att det fanns en 

uttalad oro och insikt i att reformen kunde leda till segregation när förslaget lades fram och att 

hon deltog i riksdagsdebatter där hon varnade om detta (Intervju 1). Denna oro visades inte 

bara i partiets motioner och under debatter, utan även under 1993 års partikongress kommer 

den fram. I sitt inledningsanförande återger partiledaren hur regeringens politik försämrar den 

svenska skolan. ”Barn delas upp. Det handlar inte om valfrihet. Det handlar om att återinföra 

den gamla klasskolan igen!” (SAP 1993a). Andra partimedlemmar uttrycker liknande åsikter. 

Flera partimedlemmar yttrar att regeringens skolpolitik leder till en klassuppdelning (SAP 

1993b: 142, 147) och ökad segregation nämns som en följd av den så kallade 

valfrihetsrevolutionen och den marknadsinriktade skolan (SAP 1993b: 138, 140-141). Olika 

sorters ”peng” och privatisering nämns som hot mot den generella välfärden (SAP 1993b, 4).  

Av kongressprotokollen framgår det att det råder en tydlig enighet i partiet att 

friskolesystemet ses som ett hot mot likvärdigheten i skolan (SAP 1993b, 138 ff.). 

Diskussionen är just centrerad kring att ”ställa upp till försvar för den gemensamma skolan” 

och vikten av att barn med olika bakgrund och intressen möts i skolan. Som tidigare nämnts 
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problematiserar även partiet målkonflikten mellan valfrihet och skolans överordnade mål. 

Denna typ av argumentering korresponderar med den socialdemokratiska ideologin vad gäller 

betoning på värden och synen på människan. Jag tolkar de ovanförda resonemangen som en 

oro kring att den individuella friheten skulle gå ut över det gemensamma, det vill säga den 

kollektivistiska synen. Både i kommittémotionen och under kongressen argumenteras det för 

att valfriheten kommer gå ut över den gemensamma, sammanhållna skolan, vilket anses vara 

ett betydande problem. Vidare argumenteras det att det nya systemet skulle hota jämlikheten 

inom skolan då barnen delades upp. Här accentueras således det gemensamma före individen 

och den enskildas bästa, och jämlikheten före friheten. Skolan nämns just som en 

demokratiserande och jämlikhetsskapande kraft (kommittémotion 1991/92:Ub62) och partiet 

uttrycker att den svenska skolan är ett gemensamt samhällsansvar (motion 1993/94:Ub905). 

Därför menar partiet att det är viktigt att staten och kommunerna bör ha det huvudsakliga 

ansvaret för skolorna. I kommittémotionen (1993/94:Ub905) skriver S-ledamöterna:  

”Det finns ingenting som talar för att ett minskat gemensamt samhällsansvar 

för skolan skulle innebära några allmänna förbättringar. Tvärtom kan man, 

vid jämförelser med andra länders skolsystem, se att en kraftig privatisering 

av skolväsendet ofta medför en mer ojämlik fördelning av de samlade 

utbildningsresurserna. Därför bör staten och kommunerna fortsätta att ta ett 

avgörande ansvar för att alla barn och unga erbjuds bra utbildning.” 

 

Återigen är argumentationen i linje med socialdemokratisk ideologi, i detta avseende vad 

gäller synen på staten, då betoningen ligger på staten och det offentliga. I detta resonemang 

betonas det gemensamma ansvaret för skolan och statens förmåga att erbjuda bra utbildning. 

Det offentliga prefereras framför marknaden då det argumenteras att staten bör ha det 

övergripande ansvaret då en privatisering kan innebära en ojämlik fördelning. I 

partiprogrammet från 1990 (SAP 1990, 6) finns en liknande yttring där det står att 

utbildningen, men även andra välfärdstjänster, har undandragits de privata vinstintressena på 

marknaden och organiserats i statlig och kommunal regi för att bättre kunna främja jämlikhet 

och trygghet.  

 

Fortsättning 1990-talet – SAP intar regeringsmakten 

Valfrihetsfrågan hade emellertid börjat få mer utrymme i den allmänna debatten och inom 

socialdemokratin. SAPs dåvarande gruppledare för utbildningsutskottet, tidigare även skol- 

och utbildningsminister, menar att valfrihet inte var något som kom upp i skolsammanhang 
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tidigare, men att detta kom att ändras under 1980-talet (Intervju 1). Detta märks även i SAPs 

partiprogram från 1990 samt kongressprotokollen, där valfrihet eller rätten att välja aldrig 

nämns i de delar som rör skolan. I kongressprotokollet från 1993 (SAP 1993b: 141ff, 150 f.) 

finns det däremot en tydlig debatt kring valfrihetsfrågan. Partistyrelsen och majoriteten av 

talarna menar att rätten att välja skola ska finnas, men att en ökad segregation inte kommer att 

accepteras (SAP 1993b: 141, 142, 150). Partistyrelsen menar vidare att det är viktigt att SAP 

är tydliga i debatten kring valfrihet, så att de inte framstår som motståndare till rätten att välja 

skola (SAP 1993b, 152).  

Partiet var nämligen aldrig emot valfrihet. Samtliga intervjupersoner hävdar att SAP var 

starkt påverkat av sin tid och de strömningar som fanns under 1980- och 90-talet. En av dem 

säger att: ”Vi insåg det på 80-talet att styrningen av verksamheter generellt sett, statliga och 

kommunala verksamheter, att den var rätt kraftfull från statens och kommunens sida. Vi 

kände att man behöver lossa på greppet lite grann” (Intervju 1). Respondenten menar att 

acceptansen för att det kunde bli för mycket av den starka staten medförde en ganska kraftfull 

omstöpning inom socialdemokratin. ”Föräldrar och elever skulle få mer att säga till om i 

skolan och det fanns strömningar kring det som kallas för brukarinflytande. Ordet valfrihet 

låg i samma härad på något sätt” (Intervju 1). När partiet öppnade sig för de nyliberala 

strömningarna och NPM-inspirerade idéer började partiet att anamma retoriken också 

(Intervju 3). Partiet accepterade inte bara dessa nya idéer, det fanns också en ökad tro på 

valfrihet och de nyliberala idéerna (Intervju 2). Detta gällde åtminstone för de högst ansvariga 

(Intervju 3), det vill säga statsministern och skolministern.  

Detta kommer att komma att prägla partiet när de intar regeringsmakten efter valet 1994. 

Den nya retoriken och de nya idéerna uttrycks tydligt i deras proposition från 1996 (prop. 

1995/96:200). I den ovannämnda kommittémotionen (1991/92:Ub62) förhåller sig partiet 

kritiskt till den dåvarande borgerliga regeringens påstående att rätten att välja skola kommer 

att vara ett sätt att vitalisera skolan då det uppstår en stimulerande tävlan mellan olika skolor. 

I motionen skriver partiet att detta påstående inte analyseras närmare och att internationella 

jämförelser hade varit önskvärt för att visa på att vitaliteten faktiskt förstärks av denna typ av 

konkurrens. Av intresse här är att partiet använder sig av samma typ av resonemang i deras 

egen proposition tre år senare när de skriver att konkurrensen mellan kommunerna och de 

fristående skolorna ”i förening med den valfrihet som finns idag är en stimulans för skolans 

utveckling” (prop. 1995/96:200, 37). I frågan om synen på marknaden så är denna ståndpunkt 

i linje med en mer marknadsliberal idé då jag tolkar denna typ av uttalande som en betoning 

på marknadens effektiva kraft. Detta är ytterst förvånande då den socialdemokratiska 
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regeringen inte redovisar en noggrannare analys kring detta resonemang. Ställningstagandet 

kan således förklaras av att det helt enkelt fanns en tilltro till att marknaden kunde 

effektivisera skolsystemet och utveckla verksamheten.  

I samma proposition föreslår den socialdemokratiska regeringen att fristående skolor ska 

få bidrag av elevernas hemkommuner på samma grunder som gäller för kommunernas egna 

skolor (prop. 1995/96:200, 7). Tidigare kunde kommunen göra ett avdrag på 15%, denna 

bestämmelse tas således bort ur beslutet. Detta kan tyckas ytterst anmärkningsvärt då partiet 

under hela oppositionstiden lade fram kommittémotioner tre år i rad (kommittémotion 

1991/92:Ub62; 1992/93:Ub164; 1993/94:Ub905) med innebörden att de tidigare 

bidragsbestämmelserna var för generösa. Dessutom hade partiet i början av regeringstiden (år 

1995) lagt fram ett förslag på att sänka ersättningsnivån från 85% till 75%, d.v.s. endast ett år 

tidigare (prop. 1994/95:157). Argumenten för att sänka bidraget var främst för att skapa så 

likvärdiga villkor mellan kommunerna och de fristående skolorna som möjligt. Kommunerna 

har högre kostnader och fler skyldigheter än de fristående skolorna då de t.ex. har en 

skyldighet att ta emot alla skolpliktiga elever. Fristående skolor kan även optimera på ett sätt 

som kommunala skolor inte kan. Denna överkompensation skulle leda i riktning mot ett 

segregerat skolsystem, menade partiet (kommittémotion 1993/94:Ub905).  

Med tanke på hur partiet i sina motioner hade diskuterat frågan tidigare, om 

kommunernas ansvar och segregationsriskerna, så är det påfallande hur dessa problem inte 

närmare analyseras i propositionen. Framför allt så ställs inte några särskilt hårda krav på de 

fristående skolorna vad gäller dessa problem. Partiet väljer således att inte reglera marknaden 

kraftigare i detta hänseende. Bland de krav som ställs återfinns bland annat att principen att en 

fristående skola ska vara öppen för alla ska tas in i skollagen. Denna bestämmelse motiveras 

utifrån tanken om att de fristående skolorna inte ska verka segregerande (prop. 1995/96:200, 

42). Vidare skriver partiet att kommunen ska ges rätt att yttra sig över ansökan om 

godkännande och rätt till bidrag för de fristående skolorna (prop. 1995/96:200, 47). Vidare 

föreslås att om en kommun skulle hävda att etableringen av en friskola skulle innebära 

påtagliga negativa följder för kommunen skulle Skolverket pröva frågan (prop. 1995/96:200, 

53). Ett av de tyngsta förslagen som läggs fram är att de fristående skolor som får bidrag ska 

vara avgiftsfria för eleven (prop. 1995/96:200, 52).  

Som skäl till förslaget skriver partiet att alla skolor ska ha jämförbara ekonomiska villkor 

då detta är en förutsättning för likvärdighet och verklig valfrihet (prop. 1995/96:200, 37). För 

att detta ska vara möjligt vill partiet skapa så likartade villkor som möjligt, d.v.s. så generella 

regelsystem som möjligt. Elevernas behov skulle på så sätt bedömas på ett likvärdigt sätt och 
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ges likvärdiga resurser (prop. 1995/96:200, s. 38, 54). Partiet använde sig således av argument 

som de delvis anfört mot det förra bidragssystemet till att i detta sammanhang höja 

ersättningen.   

Förklaringen till detta ställningstagande verkar vara mångfacetterat. En av 

respondenterna säger att: ”Det där slutade lite konstigt. Man kan tycka att det är helt knäppt 

såhär efteråt. Men dels var det i ett klimat där man inte kunde vara emot valfrihet, det var 

omodernt att vara emot valfrihet” (Intervju 1). Den andra förklaringen kan hittas i just de 

ökade kraven som skulle ställas på friskolorna. ”Regeringen tänkte sig att om vi ger alla barn 

samma skolpeng, i princip då, oberoende om man går på en kommunal skola eller en friskola 

så har de samma skolpeng, då kan man ställa krav på ett helt annat sätt på friskolorna” 

(Intervju 1). En annan respondent menar att förbudet att ta ut elevavgifter var ett sådant krav. 

”Elevavgifterna störde den socialdemokratiska tanken om att skolan skulle vara öppen för 

alla …. Därför förbjöd man rätten att ta ut avgifter, men likställde samtidigt ersättningen så 

att man på det sättet kunde göra det möjligt för alla elever att gå där” (Intervju 4). 

En annan förklaring ligger just i de nyliberala idéströmningarna. Rätten att välja skola var 

viktig, det hade partiet slagit fast (Intervju 1). Det låg i tidens anda att vara för dessa idéer om 

valfrihet och att minska på det offentliga. ”Det fanns ingen avancerad analys kring detta, det 

rörde sig snarare om starka strömningar och partiet anpassade sig efter detta” (Intervju 2). En 

annan säger att: ”Man fortsatte med den borgerliga politiken som Bildt förde på skolområdet, 

man ifrågasatte inte den” (Intervju 3). Vidare menar samma respondent att dåvarande 

statsministern, Göran Persson, och skolministern, Ylva Johansson, trodde på idéerna att det 

kunde vara bra med konkurrens och att privata initiativ kunde vara innovativa (Intervju 3).  

Retoriken om den sammanhållna skolan och den likvärdiga utbildningen kvarstod 

emellertid. Partiet framhäver fortfarande betydelsen av en skola för alla, där elever med olika 

bakgrund träffas och undervisas tillsammans (prop. 1995/96:200, 36). Partiet lyfter även fram 

vikten av mångfald inom skolområdet. De skriver att likvärdighet inte behöver innebära 

likformighet och att mångfald välkomnas. Vidare skriver de att fristående skolor bidrar till en 

mångfald inom skolväsendet och att detta är positivt då mångfalden inte står i motsats till 

likvärdighet. Mångfald beskrivs som en förutsättning för utveckling och pedagogisk förnyelse 

(prop. 1995/96:200, 37). Mångfalden och alternativa pedagogiker var en särskilt viktig fråga 

för Miljöpartiet (MP) som på denna tid var Socialdemokraternas samarbetspartner 

(Miljöpartiet 1994, 50). Flera respondenter menar att MP var drivande i den här frågan och att 

det ledde till ett starkt politiskt tryck (Intervju 1, 3, 4). MP hade således del i förslagets 

utformning (Intervju 1). Men även inom SAP återfanns dessa idéer då många ansåg att det 
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behövdes en förnyelse. Många partimedlemmar ville bejaka pedagogisk mångfald och 

alternativ då utrymmet för pedagogisk mångfald tidigare varit väldigt begränsad (Intervju 1, 

4). Det fanns en önskan om pedagogisk utveckling, särskilt under 1990-talet då kraven på 

många elever förändrades efter den ekonomiska krisen och arbetsmarknaden blev mer 

kunskapsintensiv (Intervju 4). Partiet blev väldigt starkt påverkat av idén att det offentliga inte 

var tillräckligt i detta hänseende, att det fanns andra aktörer som kunde göra det bättre än 

staten och kommunerna, menar en av respondenterna (Intervju 5).  

Behovet av att förnya utbildningssystemet med pedagogiska alternativ var en av 

anledningarna till att det inte blev fler skärpningar av bestämmelserna efter att ersättningen 

höjdes (Intervju 4). Det berodde också på att partiet inte såg framför sig de problem som 

skulle komma att uppstå (Intervju 1, 4). Partiet såg framför sig en mindre öppning, där 

diskussionen centrerade kring just den pedagogiska mångfalden. De som skulle driva denna 

utveckling var kooperativ, stiftelser med mera. Ingen tänkte på att stora aktiebolag skulle ta 

sig in i denna verksamhet (Intervju 1, 3, 5).  

Det framkommer en tydlig avsaknad av debatt efter att den socialdemokratiska 

regeringen lade fram förslaget om bidragshöjningen. I de politiska riktlinjerna nämns aldrig 

friskolorna och i kongressprotokollen från 1997 saknas en debatt kring friskolorna. Skillnaden 

från 1993-års kongress är påtaglig. Endast två kongressledamöter, från Jämtlands respektive 

Jönköpings kommun, lyfter upp och problematiserar friskolesystemet (SAP 1997: 45, 110). 

Förklaringen till denna avsaknad av debatt kan ligga i just det tidigare nämnda förslaget om 

att höja ersättningen som hade lagts fram det föregående året. Partiet hade en uppgörelse med 

MP och då försökte man leva upp till det (Intervju 1).  

 

Slutet av 1990-talet 

I regeringens skrivelse från 1997 (skr. 1996/97:112) återfinns mycket av den klassiska 

socialdemokratiska retoriken om skolan. Den sammanhållna skolan och alla elevers rätt till en 

likvärdig utbildningen lyfts fram som centrala delar av den socialdemokratiska 

utbildningspolitiken (skr. 1996/97:112, 5). Vidare betonas den sociala integrationen. Den 

socialdemokratiska regeringen nämner vikten av att ha en skola för alla och inte olika skolor 

för olika grupper, där elever med olika bakgrunder och förutsättningar möts och undervisas 

tillsammans (skr. 1996/97:112, s. 5, 20-21). Detta perspektivbyte är ”nödvändig i en 

demokrati och för att kunna känna solidaritet” (skr. 1996/97:112, s. 5, 21). Detta system har 

också varit framgångsrikt, menar regeringen, då svensk skola har placerats högt i 



 32 

internationella jämförelser. Framgångarna är just ett resultat av den utbildningspolitik som 

förts, där idén om den sammanhållna skolan varit bärande (skr. 1996/97:112, 58). 

I regeringens skrivelse uppmärksammas även riskerna för en mer segregerad och ojämlik 

skola, där det hävdas att skolan riskerar att påverkas av de ekonomiska problemen i samhället. 

”Skolan kan förvärra segregationen”, skriver regeringen, bland annat om man inte ser till att 

barn med olika bakgrunder får arbeta tillsammans (skr. 1996/97:112, 21). Vidare anförs även 

att valfriheten kan leda till segregation. Möjligheten att välja skola benämns som något 

positivt och att det har haft en positiv inverkan på skolans utveckling, men att märkbara 

negativa effekter har upptäckts (skr. 1996/97:112, 26). I skrivelsen lyfts en rapport från 

Skolverket upp för att informera om dessa tendenser. Rapporten visar på ett tydligt samband 

mellan föräldrars utbildningsbakgrund och elevers byte av skola, där föräldrar med 

eftergymnasial utbildning väljer att byta skola i större utsträckning. Studien visar även på 

tendenser till ökad socioekonomisk segregation mellan skolor, där de tydligaste tendenserna 

konstateras i byten till friskolor (skr. 1996/97:112, 26-27). Regeringen anför:  

”Lokalt kan valfriheten leda till ökad segregation. Segregation inom och 

mellan skolor är ett mycket allvarligt problem, som kan hota den nationella 

likvärdigheten. Å andra sidan kan valfrihet och mångfald bidra till utveckling 

av skolväsendet som helhet. Regeringen anser att möjligheten att välja skola 

är värdefull, vilket bl.a. motiverar de fristående skolornas plats i det totala 

utbildningsutbudet. De varningssignaler som finns om ökad segregation gör 

det särskilt viktigt för kommunerna att i sina upp följningar och 

utvärderingar uppmärksamma de effekter som den ökade möjligheten att 

välja skola, såväl offentlig som fristående, kan medföra.” (skr. 1996/97:112, 

27) 

I denna skrivelse ges två bilder av den svenska skolan, den framgångsrika homogena 

grundskolan samt skolan med växande skillnader och ökad mångfald. Orsaken till den ökade 

variationen tillskrivs de försök som gjorts för att förbättra verksamheten, men också till den 

rådande samhällsutvecklingen (skr. 1996/97:112, 58). 

Denna skrivelse öppnar för flera tolkningar vad gäller betoning av värden och synen på 

marknaden. Å ena sidan så ses valfrihet och mångfald som något positivt, både i sig och för 

dess förmåga att bidra till en utveckling av skolväsendet. Detta uttalande visar på tron på 

konkurrens och privata utförares förmåga att bidra till kvalitet och utveckling, samt vikten av 

valfrihet inom skolan. Partiet står emellertid fortfarande fast vid valfrihetens segregerande 

effekter och uppmärksammar detta som ett problem för likvärdigheten. Det är således svårt att 

urskilja vad som betonas, däremot kan partiets handlande ge oss en indikation på vad som har 

getts företräde. Regeringens skrivelse visar att partiet uppmärksammar ett antal problem, men 
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tar inte upp några konkreta förslag på hur dessa problem ska åtgärdas. Varken i skrivelsen, 

vilket i sig inte är konstigt då skrivelser används för att förmedla regeringens ståndpunkt i en 

viss fråga utan konkreta förslag, eller i en efterföljande proposition. Regeringen lägger inte 

fram några propositioner under resten av mandatperioden heller. Under denna regeringsperiod 

(1994-1998) hade regeringen dessutom nominell majoritet. Följaktligen är det av intresse att 

regeringen väljer att använda sig av en skrivelse i detta fall och avstår från att lägga fram en 

proposition med skarpa förslag. En av respondenterna menar att ”de farhågor man kunde se 

och resa, de ville man inte riktigt kännas vid, därför att det fanns ju inte jättemånga koncerner 

på det sättet som vi ser idag” (Intervju 4). Debatten var snarare centrerade kring ansvarsfrågan 

och vilka som skulle få bestämma kring verksamheten, ”kommunen eller föräldrarna” 

(Intervju 4). Vidare kan uppgörelsen med Miljöpartiet också vara en bidragande del, då MP 

kunde sätta stopp för de förslag som de ansåg stå i vägen för pedagogisk mångfald och 

utveckling (Intervju 1, 4).  

 

Början av 2000-talet – kongressen och antagandet av partiprogrammet  

Under början av 2000-talet ändras tonen och debatten om de fristående skolorna, och kring 

privata aktörer inom välfärdssektorn generellt. År 2001 gav partiet ut ett nytt partiprogram 

vilket kom att prägla diskussionen under kongressen som hölls samma år. Under kongressen 

fördes en intensiv debatt kring partiets ideologi generellt och kring partiets syn på privata 

alternativ inom välfärdssektorn specifikt. Det går att urskilja en konflikt mellan olika grupper 

i partiet kring frågan om privat drift i välfärden, där flera hävdar att skrivningarna i 

partiprogrammet är för positiva till privatiseringar (SAP 2001a, 128 ff.).  

Från partistyrelsens håll argumenteras det för vikten av valfrihet och inflytande i 

välfärden. Uppfattningen är dessutom att den offentliga sektorn måste utvecklas och att det 

ska öppnas upp för andra driftsformer. En av föredragandena från partistyrelsen, Thomas 

Östros, lyfter fram de ökade kraven på välfärdspolitiken. Människor vill ha ökad variation i 

utbudet och ökade möjligheter att välja mellan olika utformningar, argumenterar Östros (SAP 

2001a, 132). Den generella välfärdspolitiken, att resurserna ska fördelas efter behov och att 

alla människor ska ha en jämlik behandling, är fortfarande utgångspunkten. Valfriheten blir 

endast ett sätt att utveckla välfärden och att bejaka människors önskan om ökat inflytande, 

argumenterar partistyrelsen (SAP 2001a, 131ff.). Vidare menar en annan föredragande från 

partistyrelsen, Lars Engqvist, att partiet ” … har en skyldighet att pröva i vilken mån andra 

driftsformer kan leva upp till de krav som vi ställer på välfärden” (SAP 2001b, 126). 
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Problemet ligger snarare i att partiet varit otydliga om vilka regler som ska gälla och vilka 

krav de ska ställa (SAP 2001b, 127). 

Flera partimedlemmar sympatiserar med partistyrelsens och programkommissionens 

ställningstagande och menar att det finns en bra balans i programtexten. En av talarna menar 

att det kommer fram att välfärdstjänsterna är gemensamma angelägenheter och att partiet 

samtidigt tar avstånd från eventuella vinstintressen men bejakar alternativ (SAP 2001a, 

135ff). Att vinstintressen inte ska finnas inom välfärdssektorn är majoriteten överens om, men 

synen på de privata alternativen varierar. En kongressledamot menar att det är viktigt med 

alternativ då den offentliga verksamheten inte alltid håller de kvalitetskrav och önskemål som 

medborgarna har (SAP 2001a, 142). Ibrahim Baylan, som under den här tiden var ledamot i 

SSU:s förbundsstyrelse och som tre år senare blev skolminister, menar att partiet måste 

”besinna sig” i frågan och se att det finns fördelar med alternativ. Baylan argumenterar 

vidare: ”Vi har i 80 år sagt till människor att vi tror att de har förmåga att själva avgöra sin 

framtid …. Men när det kommer till praktisk handling säger vi: Ni fattar inte detta själva.” 

(SAP 2001a, 141-142). Dessa uttalanden visar på en mer individcentrerad tanke vad gäller 

synen på människan. Ovannämnda ståndpunkter utgår från individens möjlighet att påverka 

sin egen situation som det centrala, vilket är i linje med en mer marknadsliberal syn på 

individen. Vad gäller synen på staten så öppnar dessa resonemang upp för alternativa utförare. 

Det offentliga är inte alltid tillräcklig för att tillgodose individers behov, därför är det inte 

heller nödvändigt att välfärdstjänster, så som utbildning, främst ska hållas inom det offentliga. 

Detta korresponderar mer med den marknadsliberala ideologin, både vad gäller synen på 

människan och synen på staten.  

Motståndet var dock hårt. ”Det har gått troll i den här debatten, som är oerhört viktig och 

central för socialdemokratin”, säger en kongressledamot från Västerås kommun (SAP 2001a, 

137). Flera ger uttryck åt en frustration och menar att partiet måste sätta ned foten i frågan och 

samla sig till en linje (SAP 2001a: 128, 134, 137). Carl Tham, tidigare utbildningsminister, 

menar att: ”Socialdemokratin måste befria sig från föreställningen att den offentliga 

verksamheten måste hämta in legitimitet i marknadsspråk och marknadslösningar.” (SAP 

2001a, 139). Andra medlemmar uttrycker sig i liknande ordalag, då de argumenterar för att 

marknadsmodeller inte är en lösning på den offentliga sektorns problem. Många av dessa 

motståndare menar att driftsformen spelar en stor roll vad gäller utförandet av välfärdstjänster 

(SAP 2001a: 128, 140, 147). Valfrihet och mångfald är något som kan uppnås inom ramen för 

den offentliga sektorn menar flera kongressledamöter. ”Att valfrihet skulle etableras genom 

anlitande av en annan huvudman är en myt”, säger en ledamot från Jönköpings län (SAP 
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2001a, 140). Kooperativa och ideella alternativ är inte problemet, utan de vinstdrivande 

aktiebolagen (SAP 2001a: 129-130,  137 ff.). Detta system är en fördel för de resursstarka 

men sämre för de fattiga anför ett par ledamöter (SAP 2001a: 134-135, 141). Denna mer 

restriktiva hållning visar på ett förtroende för statliga lösningar. Alternativ och mångfald är 

önskvärt, men det är något som det offentliga också kan erbjuda. Argumenten för att 

driftsformen spelar roll gör ståndpunkten tydlig att det i huvudsak är det offentliga som ska 

förse medborgarna med social välfärd och att marknadsinslagen påverkar de resurssvaga 

negativt. Detta korresponderar med en socialdemokratisk syn på staten och marknaden.  

Vad gäller friskolorna mer specifikt går debatten i liknande tongångar. Vissa menar att 

skolans driftsform inte är i centrum, att friskolor bidrar till mångfald och kvalitet, och att de 

har kommit för att stanna (SAP 2001b: 117, 135f.). Partistyrelsens föredragande, Thomas 

Östros, säger: ”Vi har olika åsikter om hur regelverket för friskolor ska se ut, det vet jag. Men 

vi som varit med och sett komplementen i skolsystemet ser också att det kan bidra till 

utvecklingen i den kommunala skolan.” (SAP 2001a, 144). Likt tidigare argumenteras det för 

att alternativ är bra och att friskolorna bidrar till att utveckla skolan i dess helhet. En tydlig 

gräns ska dock dras vad gäller vinstintresset och likvärdiga villkor ska gälla mellan de 

kommunala och de fristående skolorna, menar partistyrelsen (SAP 2001a, 133f).  

Det finns dock partimedlemmar som menar att partiet inte har en tillräckligt tydlig 

ståndpunkt i frågan. En ledamot från Jämtland menar att partiet måste ta initiativet och 

bestämma sig för ”röd eller blå politik” och uppmanar partiet att följa partiets ideologi och 

verka för system där alla barn får mötas i gemensam skola (SAP 2001a, 134-135). Det 

efterfrågas bland annat en tydlighet vad gäller valfrihet och de alternativa driftsformernas risk 

att bidra till ökade klyftor (SAP 2001b, 122, 124 ff.). Ett par representanter yrkar på ett större 

nationellt ansvar kring de fristående skolorna. Det talas om ett systemskifte i skolpolitiken 

som har underminerat idén om den gemensamma skolan för alla barn (SAP 2001b, 123). En 

kongressledamot från Borås uttrycker följande: 

”För mig är den gemensamma skolan en solidarisk handling – modern 

ideologi i dagens klassamhälle. Alla barn är våra barn …. I riktlinjerna 

sägs att den gemensamma skolan där barn från olika miljöer – sociala, 

etniska och ekonomiska – möts är oerhörts viktig för sammanhållningen i 

samhället …. Jag tycker detta är bra, men på vilket sätt medverkar de allt 

fler fristående skolorna till att barnen med de sämsta utgångslägena lyckas 

bättre i skolan? Vem företräder de barn som inte har föräldrar som vill, kan 

eller orkar välja?” (SAP 2001b, s. 111). 

Mot bakgrund av detta borde de nationella regelverken kring friskolorna att skärpas, menar 



 36 

talaren. Kongressledamoten framför vidare att riktlinjerna inte är tillräckligt tydliga med att 

friskolor ökar den sociala segregationen och att det finns en risk att förlora den gemensamma 

skolan om det fortsätter. Det ska inom den kommunala skolan finnas möjlighet att välja 

pedagogik (SAP 2001b, 111). Denna typ av argumentation är helt i linje med den klassiska 

socialdemokratiska tanken. Ståndpunkten tydliggör att det offentliga prioriteras framför 

marknaden då alla inte har möjlighet att välja. Skolan ska också hållas inom det offentliga för 

att det är så den gemensamma, sammanhållna skolan kan upprätthållas. Betoning ligger på det 

solidariska handlandet och det gemensamma före det enskilda. Därför ska de nationella 

reglerna skärpas, för att reglera marknadens negativa konsekvenser. 

Kongressen landar i en kompromiss kring partiprogrammets text. I programmet lyfts det 

fram att marknadens principer inte får prägla den offentliga verksamheten. I texten står det att 

sociala rättigheter som vård, skola och omsorg ska undandras marknadens 

fördelningsprinciper och att dessa tjänster aldrig får reduceras till varor på en marknad. Detta 

är ”oförenligt med kraven på solidariskt ansvarstagande” (SAP 2001c: 20, 23). Partiet tar 

också avstånd från vinsterna genom att skriva att medborgarnas tillgång till välfärden inte får 

styras av enskilda företags vinstintressen. Lika tillgång till välfärdstjänster beskrivs som en 

grundbult för jämlikhetspolitiken. Det är också av den anledningen som utbildning, vård och 

omsorg är samhälleliga angelägenheter, skrivs det i programmet (SAP 2001c: 24). I 

programmet kommer det också fram att partiet värnar om valfrihet och alternativ. I texten står 

det:   

”Vi vill utveckla den offentliga sektorns verksamheter så att de svarar både 

mot klassiska krav på rättvisa och lika tillgång och mot nya krav på 

inflytande och valfrihet. Att kunna påverka den skola, den vård och den 

omsorg man får är en del av makten över det egna livet och nödvändig för 

känslan både av delaktighet i och ansvar för samhället.” (SAP 2001c, 24). 

Texten framhåller vidare att mångfald och variation är viktig ur jämlikhets- och 

valfrihetssynpunkt och att kooperativa, ideella och enskilda alternativ kan spela en roll i 

denna utveckling. De ska av denna anledning också ha rätt till offentlig finansiering, så länge 

de följer samma regler som de offentliga verksamheterna (SAP 2001c, 24). Dessa utdrag från 

partiprogrammet visar på ett försök att balansera valfrihetstanken med de klassiska idéerna 

om välfärdssektorn. Denna pragmatiska hållning är dock inte helt okomplicerad då detta 

innebär ett försök att balansera två ståndpunkter som emellanåt är motstridiga.  
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År 2001 fram till oppositionstiden  

År 2001 blir också det första året sedan 1996 som partiet lägger fram en proposition 

(2001/02:35) som explicit behandlar de fristående skolorna. Förslaget välkomnas av den 

socialdemokratiska kongressen då det bland annat föreslås att det kommunala inflytandet 

kraftigt ska stärkas, vilket majoriteten på kongressen menar är en väsentlig fråga (SAP 2001b: 

116, 118, 123, 125, 189). Flera lyfter att kommunerna bör ha mer att säga till om vid 

etableringen av nya friskolor, på så sätt skulle segregationsriskerna också minska. Det råder 

en bred enighet om att det kommunala inflytande måste stärkas och att segregationsriskerna är 

ett allvarligt problem som måste hanteras.  

Ett av syftena med förslaget var att reglera bidragssystemet. Friskolorna ansågs vara 

överkompenserade, vilket gick emot principen att det skulle råda likvärdiga villkor mellan de 

kommunala och fristående skolorna (SAP 2001b: 118, 120). Det bidragssystem som partiet 

själva infört ett par år tidigare var något som dåvarande skolminister således försökte ändra på 

(Intervju 5). I propositionen (2001/02:35) föreslår den socialdemokratiska regeringen att 

avgifter i samband med ansökan ska förbjudas, hårdare uppföljning och kvalitetsredovisning 

samt att en nämnd ska införas med beslutsrätt för godkännande av bidrag. I denna nämnd 

skulle det finnas representanter från berörda parter, bland annat kommunrepresentanter. 

”Nämnden var viktig för mig och kommunerna att få till stånd”, säger dåvarande 

skolministern (Intervju 5). På så sätt skulle kommunen få en möjlighet att säga nej till 

friskolor. ”Vi hade accepterat tanken om att det ska finnas fristående skolor, för de kanske 

kan tillföra något, men vi ville återfå kontrollen” (Intervju 5). I propositionen (2001/02:35, 

31) föreslår den socialdemokratiska regeringen även att lagstiftningen ändras så att eventuella 

överskott i de fristående skolorna går tillbaka till verksamheten.  

Propositionen blev en kompromiss. Det fanns medlemmar inom partiet som ville förbjuda 

friskolorna helt, ”men det gick ju inte att förbjuda” (Intervju 5). ”Det här var mitt sätt att 

försöka möta partivänner när de sa ’förbjud dem’” (Intervju 5). Regeringen försökte således 

reglera regelverket genom att se över villkorskraven, etableringsrätten, bidragssystemet och 

vinstuttaget. Under den här mandatperioden hade dock regeringen ingen majoritet i riksdagen, 

därmed gick stora delar av förslaget inte igenom. Dåvarande skolminister talar om hur hon 

trots detta valde att lägga fram förslaget för att markera till riksdagen vilka frågor som hade 

diskuterats och visa vad partiet ville (Intervju 5).  

Efter detta förslag lägger partiet inte fram några fler särpropositioner i ämnet fram till 

valet 2006. Den efterträdande skolministern (år 2004-2006) berättar att det var en tuff 
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diskussion under den tiden. Partiet hade börjat se problemen med de kommersiella företagen 

och de religiösa friskolorna. Etableringsfrågan och kommunernas inflytande och ansvar var 

ännu föremål för diskussion (Intervju 4). ”Det som var väldigt tydligt då var att trots en del 

konkreta förslag som vi hade så hade vi inte majoritet i riksdagen” (Intervju 4). De på 

högersidan blockerade varje förändring som de uppfattade till det sämre. Diskussionen var 

fortfarande väldigt ideologiskt präglad då, menar respondenten. Inom socialdemokratin blev 

”mainstream-hållningen” att friskolorna hade en roll att spela, men att systemet var alldeles 

för vildvuxet och att alldeles för många aktörer som inte finns där för elevernas skolgång 

egentligen (Intervju 4).  

Diskussionen under 2005 års kongress centrerar till stor del runt samma frågor som förra 

kongressen (år 2001), det vill säga segregation, skärpt tillsyn över friskolorna samt stärkt 

inflytande för kommunerna. Detta år diskuteras även de konfessionella skolorna. Debatten har 

överlag en mer kritisk ton än tidigare år då de negativa effekterna av friskolesystemet ges mer 

utrymme än de positiva (SAP 2005). Att systemet för skoletableringar inte funkar bra, att det 

innebär segregationsrisker och att möjligheterna till en likvärdig utbildning försvagats är 

många eniga om (SAP 2005: 109, 114, 129). Det rådde även en stor enighet om att kontrollen 

av de fristående skolorna skulle skärpas (SAP 2005, 137-138). Dåvarande skolministern 

menar att partiet och dess medlemmar var överens i många frågor, som de konfessionella 

skolorna och de vinstdrivande bolagen, och att det därmed inte blev så mycket av en debatt 

(Intervju 4).  

Hur problemen ska åtgärdas är partiet mindre eniga om. Bland de frågor som partiet är 

mindre enig om är frågan om nationellt ansvar kontra kommunalt ansvar. Vem ska ha det 

avgörande inflytandet? Vissa menar att det nationella ansvaret måste stärkas. Vidare menar ett 

par medlemmar att de önskar ett ännu tydligare ställningstagande och att en ordentlig 

utredning ska tas fram med konkreta förslag på åtgärder (SAP 2005: 113, 114, 120). En 

utredning om en lagstiftning för att friskolor ska verka utan att kunna ta ut vinst tillsätts under 

detta år, men utredningen stoppas då Alliansen vinner valet 2006 (Intervju 4).   

 

Oppositionstiden 2006-2014 

Under oppositionstiden fortsätter striden om bidragssystemet. Partiets ståndpunkt är att 

ersättningssystemet måste moderniseras och förtydligas för att skolor ska verka på samma 

villkor. För att skolor och elever ska få lika chanser krävs olika resurser, därför funkar inte 

systemet med nationell skolpeng som är lika för alla, menar partiet. Istället ska elevernas 
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behov vara styrande (kommittémotion 2007/08:Ub511, 3; 2008/09:Ub26, 1; partimotion 

2008/09:Ub591, 9). Frågan om vinsterna är också central, då partiet föreslår en reglering av 

ekonomiska överskott i skolornas verksamhet. Målet är att eventuella överskott ska 

återinvesteras i verksamheten (kommittémotion 2008/09:Ub26, 3).  

I en partimotion (2008/09:Ub591, 9) skriver de socialdemokratiska företrädarna att: ”Det 

viktigaste är inte skolans driftformer eller huvudmannaskap – utan elevens rätt till en skola 

med bra kvalitet.” Vad gäller synen på staten ger denna ståndpunkt stöd för idén om att det 

inte är nödvändigt att staten bär huvudansvaret för utbildningen. Så länge de enskilda 

aktörerna kan erbjuda en kvalitativ utbildning, så är det acceptabelt. Däremot måste det finnas 

tydliga regler som ser till att undervisningen är icke-konfessionell och att vinsten 

återinvesteras (2008/09:Ub591, 9).  

Att partiet försöker balansera frågan om valfrihet och jämlika och rättvisa möjligheter 

framkommer tydligt. I en partimotion från 2008 (2008/09:Fi291, 9) anförs det att 

”Utformningen och tillhandahållandet av välfärdsverksamheter måste även i framtiden bygga 

på en grundsyn om att avsikten är ett jämlikt och rättvist samhälle, men utformningen måste 

samtidigt ta hänsyn till människors vilja och förmåga att fatta egna kloka beslut”. Samtidigt 

framhåller partiet vikten av ett samhälle där människor möts, att ”barn från 

miljonprogrammen finns i samma klassrum som barnen från radhusområdet” (2008/09:Fi291, 

10). Vidare framhålls det att: ”Det är en utmaning att utforma samhället och välfärden så att 

alla känner sig delaktiga och berikas av gemenskapen samtidigt som det ges utrymme för 

särlösningar och individuella önskemål.” (2008/09:Fi291, 10). I partimotionen 

problematiseras således målsättningen att ge individer rätten att välja och samtidigt skapa 

likvärdiga möjligheter. Här identifieras således en motsättning mellan de olika målen, men det 

talas inte om vilket mål som är överordnat.   

När den nya skollagen införs 2010 föreslås det i en socialdemokratisk kommittémotion 

att ett nytt övergripande mål ska införas i lagen som fastställer att varje skola, oavsett 

huvudman, ska arbeta för en social kulturellt blandad sammansättning av elever (motion 

2009/10:Ub15, 4). Detta för att skapa en starkare samhällssammanhållning och för att höja 

utbildningskvalitén. Vidare föreslås det även ett att ett obligatoriskt samråd mellan 

kommunen och huvudmannen ska ske när en fristående skola vill etablera sig. På så sätt ska 

etableringsvillkoren och kvalitetskraven skärpas (kommittémotion 2009/10:Ub12, 2).  

Under de följande åren läggs fler förslag fram för hur kvalitetskraven ska skärpas och hur 

segregationen ska motverkas. Vad gäller kvalitetskraven yrkas det på ett större nationellt 

ansvar för kunskapsuppföljning och resursfördelning (kommittémotion 2010/11:Ub482, 3). 
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Dessutom krävs det en ökad granskning av friskolors ekonomi och att kraftfulla ekonomiska 

och juridiska följder ska kunna utdömas om skolledningar och ägare inte sköter sitt uppdrag 

(kommittémotion 2011/12:Ub457, 12). Vad gäller segregeringen föreslås det att lottning ska 

ses över som urvalsinstrument istället för kötid (2011/12:Ub457, 7) och att elevgruppens 

sammansättning ska vägas in vid nyetableringar (kommittémotion 2012/13:Ub465, 8f.).  

Under oppositionstiden märks det således att partiet kommer med fler och skarpare 

förslag på hur friskolesystemet ska regleras. Många av problemen som lyfts fram är problem 

som partiet diskuterat över en längre period, förslagen kring hur de ska åtgärdas har dock 

både varierat i form och slagkraft. Detta kan bero på de motstridiga uppfattningarna som 

funnits inom partiet, vilket har inneburit att partiet behövt kompromissa. Samtidigt som 

partiet försökt ta hänsyn till alla uppfattningar har detta bidragit till att förslagen på åtgärder 

varit både relativt svaga och otydliga. Denna otydlighet kommer dock komma att förändras.  

 

Tiden innan valet 2014 och framåt 

Under kongressen 2013 var en av de stora frågorna vinster i välfärden. Partistyrelsen 

argumenterade för människors rätt att välja inom välfärden och alternativa utförare, men att 

utförandet inte fick vara för allt för oreglerat och att vinstintresset inte fick vara överordnat 

(SAP 2013a, 338). För att höja kvalitén behövde sektorn regleras mer yrkar partistyrelsen. En 

sådan reglering skulle vara att ställa högre krav på utförarna och att begränsa vinsterna i 

välfärden (SAP 2013a, 339).  

Av kongressmaterialet framkommer det dock att det har förelegat interna stridigheter och 

att debatten varit intensiv då det i protokollet återkommande nämns att partiet lyckats komma 

fram till en kompromiss. Flera talare menar att detta är en efterlängtad och viktig diskussion 

där många medlemmar väntat på ett svar från partiet (SAP 2013a: 345, 346, 349, 359). Ilan de 

Basso, ledamot i partistyrelsen, yttrar följande: ”Efter en tid debatt säger vi socialdemokrater 

nu att festen är över för riskkapitalister och spekulanter. Svensk välfärd ska inte längre vara 

en arena för spekulation. Drivkraften ska istället vara en jämlik välfärd som har sin 

utgångspunkt i ett samhällsintresse.” (SAP 2013a, 342). Målet är en jämlik välfärd som ska 

skapa lika villkor för alla och det är SAPs uppgift att upprätthålla denna modell, fortsätter de 

Basso (SAP 2013a, 343). En kongressledamot, kommunpolitiker från Jönköping, fortsätter i 

liknande spår genom att framföra att den gemensamma välfärden är ett solidaritetskontrakt, 

som handlar om att utjämna mellan samhällsklasser och skapa jämlikhet. På detta sätt skapas 

verklig frihet för alla. ”Men vården, skolan och omsorgen förmår idag inte tillräckligt att bidra 
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till våra mål att fördela efter behov och ge möjligheter”, konstaterar ledamoten (SAP 2013a, 

347). Vidare uttrycks att möjligheten att styra välfärden för ökad rättvisa, jämlikhet och 

solidaritet har minskat då välfärden blivit allt mer marknadsanpassad och vinstintresset blivit 

drivkraften (SAP 2013a, 347). Uttalandet visar på en kollektivistisk syn på människan då 

välfärden beskrivs som en gemensam angelägenhet som bygger på solidaritet. En annan 

medlem problematiserar valfriheten och menar att systemet inneburit att fler väljer bort 

alternativ. ”Man väljer bort skolor med särskilda problem eller vårdcentraler med social 

belastning. När det sker blir de som inte kan välja kvar i den dåliga skolan eller vårdcentralen 

…. Det gäller oavsett om vinster är tillåtna eller ej” (SAP 2013a, 349). De här 

ställningstagandena betonar jämlikheten och de jämlikhetsskapande aspekterna av välfärden. 

Uttalandena betonar således värdet jämlikhet före frihet genom att problematisera enskildas 

valmöjligheter och genom att framhålla att jämlikhet är en förutsättning för verklig frihet.  

En av kongressledamöterna, Vivianne Macdisi, som under samma år blir invald som 

ledamot i partistyrelsen, anför följande: ”Vi har ägnat de senaste veckorna åt att tjafsa om 

vinstförbud i välfärden och jag tycker faktiskt att det har varit olyckligt, för vi borde ha 

fokuserat på kvaliteten i välfärden för det är där utmaningen ligger” (SAP 2013a, 352-353). 

Macdisi menar att partiet måste vara pragmatiska i frågan och inte framstå som 

företagsfientliga. Ståndpunkten kan ge oss en indikation på den splittring som fanns inom 

partiet under denna tid. För många var vinstfrågan central, och internt började stödet för ett 

förbud att växa, men det fanns fortfarande de inom partiledningen som hade en annan åsikt 

(Intervju 2). Kongressen 2013 ledde emellertid till en vändning i opinionen, framför allt hos 

ledningen (Intervju 2). Innan dess hade partiledaren uttalat att driftsformen inte spelar så stor 

roll så länge kvalitén håller. Denna typ av åsikt försvann allt mer efter kongressen 2013, och 

ledningen började ändra sin inställning kring vinstfrågan (Intervju 2). Kongressen landar till 

slut i en kompromiss som betonar valfrihet men där vinsterna också avsågs begränsas. I 

partiprogrammet från 2013 står det: ”För all verksamhet som drivs på uppdrag av det 

offentliga och finansieras med skattemedel ska det finnas nationellt fastställda regelverk. 

Dessa ska försäkra att verksamheten drivs med hög kvalitet, att vinstintresset begränsas och 

inte fungerar styrande för verksamheten.” (SAP 2013b, 38).  

Vad gäller skrivelser kring skolan mer specifikt ligger fokus mer på kommunernas 

inflytande, den ökande segregationen och resursfördelningen (SAP 2013b, 32-33; SAP 2013c, 

14ff.). I partiprogrammet (SAP 2013b, 33) står följande:  

”Det fria skolvalet ger eleverna möjlighet att välja mellan skolor med olika 

inriktningar. Denna möjlighet är avsedd att understryka rätten för var och en 



 42 

att utveckla sina intressen och talanger, planera sitt liv och att forma sin 

tillvaro efter egna önskningar. Men det fria skolvalet förstärker 

segregationen och ökar klyftan mellan resursstarka och resurssvaga elever. 

Detta måste motverkas genom att samhällets resurser fördelas så att alla 

elever ges lika möjlighet till kunskap och personlig utveckling. 

Sammanhållna skolor, där barn från olika miljöer och med olika bakgrund 

möts i gemensamt arbete, är ett viktigt verktyg för ett jämlikt samhälle. 

Kommunerna ska ha ett avgörande inflytande över nya skoletableringar.” 

(SAP 2013b, s. 33) 

I partiets politiska prioriteringar understryks kvalitetssäkringen, behovet av att minska 

klyftorna och segregeringen, bl.a. genom att ge kommunerna ett avgörande inflytande vid 

nyetableringar och ett samarbetsavtal mellan huvudmännen (SAP 2013c, s. 14, 16). 

Kongressen 2013 landade således i en ny ståndpunkt kring vinstuttagen, en fråga som 

partiet tidigare varit oeniga om. Detta medförde således en vändning i opinionen inom partiet. 

Vidare markeras valfrihetens negativa konsekvenser tydligare. Denna vändning skulle komma 

att förstärkas inför nästkommande kongress.  

Under kongressen 2017 tog partiet steget längre i utformningen av sina riktlinjer än vad 

de gjort under tidigare kongress. I riktlinjerna formuleras det att ”marknadsmekanismerna 

behöver kraftigt begränsas och vinstjakten i skolan stoppas” (SAP 2017a, 16). Nu talas det 

således om att stoppa vinsterna, vilket är en kraftigare ståndpunkt än en begränsning. Texten 

är generellt mer kritisk till friskolereformen, vilket klargörs av följande:  

”När reformerna bakom detta avreglerade skolsystem genomfördes på 1990-

talet var tanken att det skulle höja resultaten, stärka likvärdigheten och 

skapa en mångfald av pedagogiska alternativ anpassade efter elevernas olika 

behov. Med facit i hand är det tydligt att så inte blev fallet.” (SAP 2017a, s. 

19) 

Riktlinjerna har ett tydligt fokus på jämlikheten, styrningen samt vinstfrågan. Det 

argumenteras bland annat för att ”systemet med skolpeng ses över”, att staten ska ta ett ”större 

ansvar över skolans utveckling”, ”en starkare offentlig planering av etablering och 

lokalisering av fristående skolor”, att kötid inte ska vara ett urvalskriterium, samt att ”stoppa 

kommersialiseringen till förmån för en sammanhållen och jämlik kunskapsskola” (SAP 

2017a, 19). Dessa åtgärder ska bidra till att bryta de ökade klyftorna och skapa en jämlikare 

och mer likvärdig skola, hävdar partiet i texten. ”Mångfald och valfrihet garanteras”, skriver 

partiet utan att understryka valfriheten mer än så (SAP 2017a, 19).  

Kongressen 2017 visar på en stor enighet kring skrivningen i riktlinjerna, därmed är det 

inte mycket av en debatt under det året. Diskussionen fokuserar på det som tas upp i 
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riktlinjerna, nämligen: den sammanhållna, öppna och blandade skolan, att minska de ökade 

klyftorna och stärka jämlikheten samt idén om en skola fri från kommersialisering och vinst 

(SAP 2017b, s. 378 ff.). Flera menar att denna tydlighet har varit efterlängtad (SAP 2017b, 

380, 382) varav en talare menar att partistyrelsen ”äntligen vågar se systemfelen” (SAP 

2017b, 387).  

Under våren 2018 lägger den rödgröna regeringen fram en proposition (prop. 

2017/18:182) som behandlar flera systemsvagheter inom skolan. Regeringen skriver bl.a. om: 

problem med ökad skolsegregation som inneburit kvalitetsskillnader mellan skolor, sviktande 

ansvarstagande och kapacitet hos många huvudmän, splittrad nationell styrning m.m. (prop. 

2017/18:182, 13). Regeringen landar i ett par förslag för att åtgärda dessa problem, varav ett 

av dem är att det ska anges i skollagen att huvudmän aktivt ska verka för en allsidig social 

sammansättning av elever (prop. 2017/18:182, 21). Regeringen skriver dessutom att de avser 

tillsätta en särskild utredare för att analysera likvärdighetsfrågan närmare, och mycket riktigt 

tillsätter regeringen under sommaren 2018 en utredning om en mer likvärdig skola (SOU 

2020:28). 

  

Sammanfattning av analysen 

Av det empiriska materialet framkommer det att det socialdemokratiska partiet har pendlat i 

friskolefrågan genom åren. Inledningsvis tar partiet tydligt ställning mot reformen när den 

borgerliga regeringen lägger fram förslaget, för att sedan anamma idén om ökad valfrihet och 

konkurrensinslag när partiet intar regeringsställning efter valet 1994. Detta manifesteras inte 

minst genom att de väljer att höja bidragen till friskolorna. Under en lång tid framöver intar 

partiet en mycket pragmatisk inställning till friskolefrågan. Av intresse är att partiet under en 

längre tid försöker reglera skolpengssystemet som de själva tidigare beslutat om. Flera 

problem med systemet identifieras med tiden, men förslagen kring hur de kan hanteras är 

både få och inte särskilt kraftfulla eller effektiva. Det går således att tala om ett slags 

passivitet, då inte mycket sker trots att man både förutspått och erfar negativa effekter. 

Därmed blir partiet delvis aktivt för friskolesystemet när de inte aktivt försöker reglera 

systemet. 

Undersökningen har även tydliggjort att partiet har brottats med två olika sidor av frågan, 

dels att se till mångfald och valfrihet och dels att värna om de klassiska idéerna om jämlikhet 

och likvärdighet. Partiet har försökt balansera mellan dessa aspekter vilket inneburit en 

otydlighet från partiets sida. Det blir problematiskt då partiet vill verka för valfrihet, men 



 44 

samtidigt tydligt vara emot de negativa effekterna. Denna otydlighet är emellertid ett 

intressant resultat i sig, då det visar att de klassiskt socialdemokratiska argumenten är oprecisa 

eller att de inte ges tillräckligt med utrymme.  

Med åren har dock partiet intagit en tydligare och mer aktiv ställning till friskolefrågan 

genom att lägga fram förslag på hur systemet kan regleras. Kommunernas inflytande vid 

etableringar har varit ett återkommande sådant förslag, och på senare år har även statens 

ansvar lyfts upp. Jämlikhets- och likvärdighetsaspekten har med åren också tillmäts större 

utrymme. Idag är partiet, med utbildningsminister Anna Ekström i spetsen, tydlig i sakfrågan, 

med att de vill införa ett annat skolvalsystem och ”stoppa vinstjakten” i skolan 

(Socialdemokraterna 2020). Hur kommer det sig att utvecklingen har sett ut som den har? 

Vad förklarar att det blev som det blev?  

 

Vad förklarar Socialdemokraternas utveckling i friskolefrågan? 

En av förklaringarna till att den socialdemokratiska regeringen valde att inte reglera 

friskolereformen under första mandatperioden (1994-1998) tycks ligga i de starka nyliberala 

strömningarna. Inom socialdemokratin hade idén om att staten var för stark i vissa avseendet 

accepterats allt mer (Intervju 1). De offentliga verksamheterna utsattes för allt hårdare kritik. 

Det offentliga beskrevs, och sågs, allt mer som en stelbent, fyrkantig och byråkratisk 

organisation. Detta innebar att partiet öppnade upp sig för att alternativa utförare skulle 

leverera olika välfärdstjänster. Många av de problem som sågs inom det offentliga skulle 

lösas genom att förändra driftsformen (Intervju 2). ”Det låg i tidens anda att tro att företag 

kunde göra det bättre än kommunerna.” (Intervju 5). Detta var inget unikt för just den svenska 

socialdemokratin. Flera socialdemokratiska partier ute i Europa hade börjat gå i denna 

riktning, och den svenska socialdemokratin anpassade sig efter detta. 

Skolpolitiken drogs på många sätt med i marknads- och NPM-retoriken. Den statliga 

styrningen av skolan sågs som för stark och den enhetliga skolan höll på att bli för enhetlig 

(Intervju 1). Den socialdemokratiska regeringen som tog över efter den borgerliga regeringen 

1994 hade både en skolminister och en statsminister som var ytterst influerade av dessa idéer 

(Intervju 3). Göran Persson, som var statsminister mellan åren 1996-2006, var starkt påverkad 

av Tony Blair, vars politik förflyttade Labour till den politiska mitten. Blair stod för NPM-

idéer som marknadisering, avreglering, effektivisering m.m. (Intervju 2, 3). Persson och Blair 

blev vänner under den här perioden och hade regelbundna samtal, detta fick även 

konsekvenser inom den svenska socialdemokratiska politiken. Den politiska ledningen 
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anpassade sig efter de starka strömningarna, och anammade även idéerna om att minska den 

offentliga sektorn, att konkurrens är bra och att privata lösningar är innovativa (Intervju 3). En 

av respondenterna menar att tron på dessa idéer från ledningens håll var drivande i hur partiet 

valde att hantera frågan: ”Om statsministern och skolministern är med på det, och om 

statsministern är en väldigt stark statsminister, som Persson var, då blir det så. Då spelar det 

ingen roll vad man tycker i riksdagsgruppen eller ute i landet.” (Intervju 3). Detta kan delvis 

förklara varför den socialdemokratiska regeringen valde att fullfölja friskolereformen genom 

att höja ersättningen till friskolorna år 1996. Detta beslut gav reformen en bekräftelse på 

många sätt, och blev ett slags fortsättning på den borgerliga politiken. Samtliga 

respondenterna är dock kritiska till höjningen och flera har svårt att ge en gedigen förklaring 

till varför regeringen tog det beslutet. Att Miljöpartiet var drivande och att regeringen ville 

kunna ställa högre krav genom att ge högre ersättning, verkar vara den huvudsakliga 

förklaringen. Men varför partiet inte lyckades hålla emot trycket från MP, eller varför det inte 

ställdes hårdare krav, är fortfarande svårbegripligt. 

De nyliberala strömningarna utlöser en växande diskussion och oro inom 

socialdemokratin kring den starka staten. Begreppen självmakt och självförvaltning dök upp 

allt oftare i debatten. Inom partiet började folk fråga sig: ”Varför har vi de här systemen? För 

systemens skull eller för att frigöra människor?” (Intervju 4). Det fanns en oro inom 

socialdemokratin över att systemen inte alltid var tillräckliga, att det offentliga inte levererade 

på det sättet som folk ville. ”Det var många som såg socialdemokrati som en frihetsrörelse 

och menade att i sådana fall måste människorna sättas före systemen.” (Intervju 4). Det fanns 

då dem som ifrågasatte idén om att bygga ut välfärdssystemet men samtidigt inte anförtro 

människor att göra sina egna val (Intervju 4). En av respondenterna menar att partiet ville 

göra en förändring och förnyelse. ”Det var viktigt att visa att vi menade allvar med uppbrottet 

från den kraftfulla samhällsstyrningen av olika välfärdstjänster. Vi hade bestämt oss att vi var 

för valfrihet. Ingen släpade in oss i det, vi insåg att det behövdes.” (Intervju 1). När partiet 

hade valt att bejaka kritiken och folks önskan om valfrihet och mångfald, då var det också 

viktigt att inte återgå till det gamla. Vidare säger respondenten: ”Men vi slängde ut väldigt 

mycket barn med badvattnet under resans gång här.” (Intervju 1). Utvecklingen kan dock gå 

fram och tillbaka på det viset, menar respondenten. ”När man gått för långt åt ena hållet, då 

går det för långt åt det andra hållet istället.” Detta illustreras även av partiets senaste 

svängning i frågan (Intervju 1).  

Under 1990-talet var partiet kanske som mest otydlig i friskolefrågan. En av 

respondenterna menar att skälet till det kan vara att friskolereformen av många sågs som en 
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efterlängtad förändring, som upplevdes som något modernt, framåtsyftande och positivt, både 

av politiker och väljare (Intervju 1). ”Att då vara den som kollar på avigsidorna av det här och 

därför vill begränsa helheten, det kostar på”, menar respondenten (Intervju 1). En annan 

respondent menar att inriktningen kring olika sakfrågor kan förändras när verkligheten 

förändras (Intervju 4). ”Du kan omöjligen vara landets största parti i över 100 år, alltså så 

länge demokratin har existerat, om du inte ständigt förnyar dig.” (Intervju 4). Samhället 

förändras och då finns det ett behov av att bli influerad av sin tid och därmed förnya sin 

politik, annars kan inte partiet förbli ett parti med brett folkligt stöd, menar respondenten. ”I 

en demokrati röstar ju inte folk efter gamla meriter.” (Intervju 4). Detta talar till 

väljaraspekten av frågan, vilket är en självklar del av politiken. Att bejaka människors krav på 

ökat inflytande och alternativ är ett argument som är återkommande, både under intervjuerna 

och i det undersökta materialet. Att begränsa valfriheten eller alternativen skulle uppfattas 

som omodernt. En tolkning av detta är att väljarna illustrerade denna önskan genom att rösta 

på borgerliga partier under valet 1991 och sedan under 2006 och 2010. Socialdemokraterna 

upplevde möjligen att det således inte var värt att driva frågan hårdare, då väljarna röstade på 

partier som var för ökad valfrihet, privata alternativ och vinster. Detta skulle innebära att 

partiet också förhöll sig mer till mitten- och högerpartierna i detta avseende.  

Vidare kan Socialdemokraternas ställning förklaras av att partiet inte vill lova väljarna 

någonting som de vet att de inte kommer kunna ge. Det parlamentariska läget från 1998 och 

framåt har således en inverkan på partiets positionering, då partiet inte haft någon 

majoritetsställning under den perioden. ”Utvecklingen har skett utan att vi som parti haft 

möjlighet att göra de begränsningar som vi har önskat.” (Intervju 1). Partiet försökte ”lappa 

och laga” och hitta vägar framåt, men de hade inte majoritet att få igenom sina förslag 

(Intervju 1, 4).  

Flera respondenter menar att friskolorna också välkomnades av många inom partiet, inte 

bara ur valfrihetssynpunkt, men även då det sågs ett behov av att utveckla pedagogiken 

(Intervju 1, 4). Partiet såg dock en småskalig utveckling framför sig, där små företag, 

kooperativ, stiftelser och ideella rörelser skulle växa fram (Intervju 1, 3, 4). Att folk skulle få 

välja i större grad och organisera sig själva i form av t.ex. kooperativ, det var det 

huvudsakliga målet med att ha de fristående skolorna. Det var aldrig tal om stora koncerner 

och aktiebolag som tog ut vinst ur verksamheten, inte till en början i alla fall (Intervju 1, 4). 

Den utvecklingen kom att problematiserar först vid 2000-talets början. Varför partiet inte såg 

den här utvecklingen är också av intresse. ”Vi borde ha tänkt på det och satt fler spärrar. Det 

är konstigt att vi inte gjorde det, men vi var dåliga på att förutse det helt enkelt”, säger en av 
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respondenterna (Intervju 1). När man väl började se att allt fler koncerner började driva 

verksamheter, då fanns det inga instrument att sätta emot (Intervju 1). En annan respondent 

menar att partiet inte gjorde en avancerad analys kring effekterna av reformen. ”Man såg bara 

till de positiva effekterna och underskattade de negativa effekterna. Man var lite blåögda.” 

(Intervju 2). Det behov av att utveckla pedagogiken som vissa inom partiet lyfte fram, 

tillsammans med de starka strömningarna, kan vara en förklaring till detta.  

Det förekom även splittringar inom partiet kring friskolefrågan. Av både 

kongressmaterialet och intervjuerna framkommer det att det har funnits olika uppfattningar 

kring friskolefrågan i kommunerna, riksdagen och regeringskansliet. En av respondenterna 

menar att kommunpolitikerna oftast inte känt igen sig i det riksdag och regering tyckt i frågan 

(Intervju 5). En annan respondent menar att detta även kunde gälla skolpolitikerna i utskotten 

(Intervju 3). I kongressdebatten uppträder en blandning av namn och företrädare. Vissa har 

eller har haft tyngre poster, medan andra är lokala kommunpolitiker. Det framkommer tydligt 

att kommunpolitikerna generellt är mer restriktiva än partistyrelsen i frågan. Det fanns helt 

enkelt olika uppfattningar inom partiet, vissa var mer för friskolorna och andra var mer emot. 

Detta kan grunda sig i att Socialdemokraterna är ett brett parti som har medlemmar med olika 

bakgrunder (Intervju 4, 5). Därför blev partiets inställning till frågan väldigt otydlig, då den 

var grundad på en kompromiss som samtidigt skulle lämna det öppet för alla grenar inom 

partiet. Det har funnits  spänningar inom partiet som har präglat partiet under lång tid, bland 

annat den mellan de som förespråkar den mer traditionella LO-riktningen och de som ville 

låta akademikerna komma fram allt mer (Intervju 5).  

Som en delvis följd av detta har Socialdemokraterna svajat mycket i sin identitet och 

brottats med vilken inriktning de skulle ta i friskolefrågan(Intervju 3, 5). Partiet stod inför 

flera utmaningar under 1990-talet som en följd av den ekonomiska krisen. Därför gick mycket 

av 1990-talets politik ut på att sanera statsfinanserna. ”Det var besparingar som gällde under 

den här tiden, och då fanns det ingen plats för den här frågan”, menar en respondent (Intervju 

3). Partiet fick skära i många andra hjärtefrågor, som arbetslöshetsförsäkringen och 

sjukförsäkringen, under den här perioden. ”De frågorna stod nog högre upp på agendan.” 

(Intervju 3). Kombinationen av den ekonomiska krisen med NPM-inriktningen resulterade i 

att den ideologiska debatten inte fick något utrymme i Perssons regering (Intervju 3). 

Respondenten menar att socialdemokratin ”kom av sig lite granna”, där det inte längre var 

helt tydligt vad partiet hade för långsiktiga mål. Det som var ekonomiskt hållbart fick komma 

före det ideologiskt konsistenta. Denna inriktning hade börjat redan under 1980-talet, då 
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förtroendet för ekonomer och näringslivet fick allt mer inflytande över politiken (Intervju 3, 

5).  

Ideologiskifte? 

Socialdemokraternas pragmatiska karaktär framkommer tydligt i friskolefrågan. I 

teoriavsnittet lyfts frågan om hur pragmatiskt partiet kan vara innan de går över en ideologisk 

skiljelinje. Som ovan nämnts beskriver en före detta skolminister att barnet kastades ut med 

badvattnet. Frågan är vad det var för något som förkastades eller som partiet gjorde sig av 

med? Kan det ha varit så att partiet offrade så pass mycket att det ledde till ett ideologiskt 

skifte? 

Som ovan nämnts vill partiet verka för valfrihet, mångfald och alternativ, samtidigt som 

de vill behålla den traditionella socialdemokratiska synen på skolan. Retoriken är på många 

sätt kvar i det gamla. Den gemensamma och sammanhållna skolan som präglas av 

likvärdighet och är öppen för alla, där barn från olika sociala och etniska bakgrunder möts i 

klassrummet, är återkommande i SAPs texter och uttalanden. Det är däremot inte helt lätt att 

tolka dessa uttalanden. Vad innebär den gemensamma, sammanhållna och jämlika skolan mot 

bakgrund av det skolsystem som finns idag? Kombinationen av de olika värdena som lyfts 

upp i debatten är inte alltid möjlig. Studier har t.ex. visat att likvärdigheten minskat och att 

skillnaden mellan olika utförare har ökat (Blomqvist 2016, 55), och att elevers sociala och 

etniska bakgrund påverkar om man väljer skola eller inte (Angelov & Edmark 2016, 8). Detta 

har inneburit att elever inte blandas på samma sätt som tidigare och att de resursstarka väljer 

bort skolor i tuffa områden. Det är just denna typ av utveckling som socialdemokratin 

historiskt, och åtminstone i retoriken, försökt motverka. Dessa tendenser är något som SAP 

tidigt identifierar och problematiserar, bl.a. i skrivelsen från 1997 (skr. 1996/97:112). Trots 

det vidtar inte den socialdemokratiska regeringen några åtgärder under samma mandatperiod. 

Partiet såg således problem med reformen, men tog inte strid i frågan då partiet inte hade 

förmåga att mobilisera sig. Att partiet inte vidtog några åtgärder i de nästkommande 

mandatperioderna förklaras av att de inte har haft majoritet i riksdagen. Däremot lägger den 

socialdemokratiska regeringen fram en proposition år 2001 som behandlar regleringen av 

friskolorna, som enligt dåvarande skolministern görs i syfte att markera partiets position i 

frågan. Detta trots att regeringen visste att de inte hade en majoritet i riksdagen (Intervju 5). 

Varför tog inte partiet fler sådana initiativ?  

Socialdemokraterna har kanske valt en annan väg än mitten- och högerpartierna, och 

friskolefrågan var aldrig deras fråga till att börja med, men trots det har idéerna och 
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argumenten som förts fram liknat de marknadsliberala i flera avseenden. Det antogs t.ex. i 

argumenten att konkurrensen och marknadskrafterna skulle utveckla skolan i sin helhet, i 

likhet med vad den borgerliga regeringen argumenterade då reformen presenterades. 

Utgångspunkten var att friskolor bidrog till utvecklingen av de kommunala skolorna. Inga 

närmare analyser gjordes i samband med denna typ av uttalande. Vidare ansågs det att privata 

utförare kunde bidra med någonting som det offentliga inte kunde. Fokus har legat på 

kvalitén, så länge kvalitén håller så har det inte spelat någon roll om det varit en privat eller 

offentlig utförare. Genom dessa antaganden har en ökad individualisering samtidigt 

accepterats, då individen allt mer har behövt ansvara för sina val. 

Dessa argument och uttalanden har visserligen varit klädda i ord från den traditionella 

socialdemokratiska idén, vilket har gjort det svårt att uttolka vart betoningen legat. Jag tolkar 

dock dessa uttalanden, tillsammans partiets relativt passiva agerande i frågan, som ett steg 

närmare en marknadsliberal ideologi. Vissa socialdemokratiska politiker skulle nog ogärna 

vilja kalla det för ett ideologiskt skifte. De argument som skulle kunna föras i detta avseende 

är, som ovan nämnt, behovet av att anpassa sig till förändringar i miljön och förnya sig som 

parti. Detta är i linje med den pragmatiska hållningen att partiet inte ska vara dogmatiskt 

bunden till vissa idéer och värderingar. Idéer ska inte förblinda politiker och komma i vägen 

för det partiet vill uppnå. Det kan vara så att ett ideologiskt skifte är ett för hårt bud, det går 

dock att observera en idéförskjutning, där förnyelsen och anpassningen har inneburit en 

förskjutning mot mitten av den politiska skalan. Det är dock viktigt att påpeka att denna 

förskjutning inte gäller partiet i sin helhet då det funnits grupper inom partiet som sett 

annorlunda på frågan.   
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Slutsatser och diskussion 
 

Denna uppsats har undersökt Socialdemokraternas ställningstagande i friskolefrågan över tid. 

Undersökningen har dels kartlagt hur diskussionen kring friskolefrågan har utvecklats, dels 

analyserat uttalanden och argument med hjälp av det analytiska ramverk som presenterades i 

teoriavsnittet. Vidare har undersökningen även haft en förklarande ansats, då analysen 

erbjudit förklaringar till den utveckling som redovisats för att slutligen diskutera om partiets 

agerande bottnar i ett ideologiskifte eller inte.  

Undersökningen visar att Socialdemokraterna har pendlat i frågan genom åren. Partiet vill 

verka för det som de anser vara positivt med friskolesystemet, som valfrihet och pedagogisk 

mångfald, samtidigt som de vill ta avstånd från det som de uppfattar vara negativt med 

systemet. Detta skapar en otydlighet från partiets sida. Under 1990-talet vacklade partiet som 

mest i frågan. Partiet riktar skarp kritik till förslaget inledningsvis, för att sedan i 

regeringsställning bekräfta reformen genom att höja ersättningsnivån till friskolorna. Vidare 

identifieras en svängning i retoriken. Även om den offentliga, jämlika och gemensamma 

skolan betonas så accepteras inte bara ökningen av de privata aktörerna och konkurrensen 

mellan utförare, detta lyfts också fram som något positivt för utvecklingen av 

skolverksamheten. Med tiden blir dock partiet allt mer kritiskt till systemet, särskilt vad gäller 

kommunernas inflytande, de segregerande effekterna och vinstuttagen. Det är dock få förslag 

som läggs fram under partiets regeringsår.  

Via intervjuer med före detta skolministrar och personer som suttit på strategiska 

positioner har undersökningen erbjudit ett antal förklaringar till varför partiet agerat som de 

har gjort. Det framkommer att partiet, framförallt partiledningen, under en längre tid blev 

influerad av NPM-idéer och de starka nyliberala strömningarna. Partiet anpassade sig sakta 

men säkert till det förändrade klimatet. Kritiken mot den starka staten och den offentliga 

sektorn växte sig allt starkare inom grenar av partiet, vilket medförde att man började 

acceptera marknadsmässiga inslag i välfärden i högre utsträckning än tidigare. Dessa 

strömningar, ihop med en mycket ansträngd statsfinansiell situation, fick partiet att vilja 

ompröva och förnya sin politik. Om denna förnyelse och anpassning bör ses som pragmatism 

eller som ett ideologiskt skifte kan diskuteras. Min slutsats utifrån SAPs uttalanden och 

agerande är dock att en ideologisk förskjutning kan ses som en förklaring till partiets 

ställningstagande i friskolefrågan. Med facit i hand åskådliggörs partiets prioritering av 

valfrihet och mångfald framför jämlikhet och likvärdighet. Detta är dock inte helt uppenbart 

om endast uttalanden och texter analyseras. Genom ett relativt passivt agerande har partiet de 
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facto ställt sig bakom reformen.   

       Vidare har de parlamentariska förutsättningarna och väljarnas intressen också spelat roll i 

frågan om varför utvecklingen har sett ut som den har gjort. Det analytiska ramverket fångar 

inte alltid in dessa mer praktiska delar av frågan. Dock har intervjuerna agerat som goda 

komplement i det läget. Studiens fokus har dock varit på det ideologiska perspektivet av 

frågan. Det ideologiska kontra det praktiska är något som flera respondenter tar upp. En 

tolkning av resultatet kan således vara att det funnits en intakt ideologisk grund, åtminstone 

från 2000-talet och framåt, men att det parlamentariska läget inte tillåtit partiet att göra de 

förändringar de vill. Dessutom har väljarnas ökade efterfrågan på valfrihet och alternativ lyfts 

upp som en av förklaringarna, både i intervjuerna och i det undersökta materialet. Politik är 

kanske inte alltid att vilja något, som Palme anförde i ett berömt tal. Politik handlar även om 

att vinna val. En möjlig tolkning kan då vara att Socialdemokraterna har förhållit sig allt mer 

till de borgerliga partierna då väljare har röstat på dem i högre utsträckning. Om väljarna 

röstar fram partier som vill öka valfriheten och tillåta vinster i välfärden, då finns det ingen 

anledning att driva på frågan.  

Mot bakgrund av detta och studiens resultat vore det intressant att undersöka närmare hur 

konsistent Socialdemokraterna är i sina värden vad gäller andra sakfrågor, som t.ex. sjuk- och 

arbetslöshetsförsäkringen eller privat drift av välfärdstjänster generellt. En bredare analys 

skulle kunna klargöra om det skett en allmän idéförskjutning eller om detta bara gäller den 

enskilda frågan.  

I uppsatsen inledande del beskrivs det hur den svenska skolan gick från att vara ett av de 

mest reglerade systemen till ett av världens mest avreglerade utbildningssystem. I en av 

intervjuerna säger en respondent att när det går för långt åt ena hållet, så går det för långt åt 

det andra hållet istället. Detta är en intressant aspekt att uppmärksamma. SAP kunde ha agerat 

för en slags mellanväg och reglerat friskolan, men det alternativet verkar inte ha övervägts 

närmare. Partiet har gått från en extrem till en annan, och nu har partiet återvänt till 

utgångsläget igen.  

Socialdemokraterna har under flera mandatperioder fått kompromissa i flera hjärtefrågor 

på grund av det parlamentariska läget, nu senast med Januariavtalet. Friskolefrågan har under 

senaste månaderna hamnat på tapeten igen och det är mycket som tyder på att frågan kommer 

bli stor inför nästa val. Januariavtalet har låst partiet nu, men hur Socialdemokraterna väljer 

att agera framöver och inför nästkommande val kommer att bli intressant att se.  
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Bilaga: Intervjufrågor  
 

 

• Kan du beskriva hur diskussionen lät inom partiet under din tid som skolminister/när 

den borgerliga alliansen lade fram förslaget om friskolorna och hur diskussionen 

utvecklades med tiden? 

- Följdfråga om olika argument som fördes från olika grupper  

- Följdfråga om interna skillnader gällande hur frågan bemöttes  

• Hur skulle du beskriva en typisk socialdemokratisk skolpolitik?  

• Ser du några brytpunkter inom den socialdemokratiska skolpolitiken? 

- Följdfråga om varför de anser/inte anser det 

• Ser du några brytpunkter inom den socialdemokratiska ideologin? 

- Följdfråga om ökade liberala inslag  

- Följdfråga om varför de anser/inte anser det 

- Om de anser det, vad tror de är orsaken bakom det? 

• Var partiets positionering i frågan genomtänkt? Fanns det en uttalad strategi? 

• Vilka intressen skulle mötas och hur såg dessa intressen ut?  

- Följdfråga om intressekonflikter och specifika gruppers intressen, t.ex. partiet, 

väljarna, näringslivet 

• Innan avslut, kan du berätta om dig själv och din roll inom socialdemokratin. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Inledning
	Tidigare forskning och teorianknytning
	Vad är socialdemokrati?
	Ideologisk förändring
	Analytiskt ramverk

	Metod och Material
	Metod
	Material

	Empirisk analys
	Bakgrund
	Högervåg

	Socialdemokraternas ställningstagande över tid
	Början av 1990-talet – svaret på friskolereformen
	Slutet av 1990-talet
	Början av 2000-talet – kongressen och antagandet av partiprogrammet
	År 2001 fram till oppositionstiden
	Tiden innan valet 2014 och framåt
	Sammanfattning av analysen

	Vad förklarar Socialdemokraternas utveckling i friskolefrågan?
	Ideologiskifte?


	Slutsatser och diskussion
	Referenser
	Bilaga: Intervjufrågor


