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Abstract 

In March 2018 the Swedish Social Democratic Party presented the election prom-

ise to ban faith-based schools. This election promise evoked strong reactions and 

gave rise to a debate about the role of religion in Swedish schools in many Swe-

dish newspapers. The aim of this bachelor thesis is to explore what arguments that 

have been utilized in the debate about faith-based schools. Debate articles are here 

examined using argumentation analysis: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, 

Expressen and Aftonbladet. The results conclude that the most common argu-

ments in favor of a ban on faith-based schools are: segregation, religious indoctri-

nation, and serious shortcomings in said schools. From the other side of the de-

bate, in defense of faith-based schools, the most common arguments are the fol-

lowing: integration, freedom of religion and high-quality education. An additional 

aim is to study these arguments using Hjelm’s (2014) explanations of the “New 

Visibility of Religion”. The analysis reveals that the debate is informed by a secu-

lar norm where religion is viewed as something unwelcome in the public eye. The 

debate is informed by a conflict of how religion ought to be valued, and if it 

should be viewed as a resource or a problem. Advocates in favor of a ban on faith-

based schools claim that these schools constitute a social problem in contempo-

rary society. Defenders of faith-based school, on the other hand, view them as a 

resource and argue that there today is a great need for faith-based schools. Rather 

than discussing faith, this debate deals mainly with the question of what role reli-

gion should play in today’s society. Religion is visible because it can be good or 

bad, something that Hjelm (2014) refers to as the ”secular return of religion”. Ne-

oliberal reforms have changed the Swedish School system, which in turn affects 

the debate. This debate ultimately reveals a conflict of aims regarding the purpose 

of the Swedish school system and where equality is put against freedom of choice. 
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Kapitel 1 Inledning 

1. Inledning 

I januari 2004 ansökte Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU) om 

att starta en socialistisk friskola i Stockholm. Högstadieskolan, med demokratisk 

socialism som värdegrund, skulle erbjuda eleverna valbara kurser om arbetarrörel-

sens historia samt socialistisk litteratur. Musikundervisningen skulle innehålla 

politiska kampsånger och målet var att idrottsundervisningen skulle väcka elever-

nas intresse för marscher. Drivande i frågan var Ardalan Shekarabi, då 26 år, och 

ordförande i SSU (TT, 2004).  

 

Skälet till ansökan var att skapa debatt samt ett ifrågasättande av religiösa frisko-

lor. SSU menade att det inte är möjligt att driva en skola utifrån en religiös upp-

fattning och samtidigt bedriva en objektiv undervisning. Shekarabi ställde sig 

också kritisk till att religiös utbildning finansieras med skattepengar (TT, 2004). 

Ansökan fick dock avslag från Skolverket. Ett beslut som enligt SSU visade på 

Skolverkets dubbelmoral och ett absurt system (Triches, 2004). Första gången jag 

hörde talas om SSU:s tilltag roades jag av idén med kampsånger och marscher 

men ansökan väckte också en del andra funderingar. Frågan illustrerar ett sam-

hälle där det är möjligt att driva religiösa friskolor samtidigt som en politisk skola 

ses som en absurd idé.  

 

I mars 2018 presenterade statsråden Ardalan Shekarabi och Anna Ekström Social-

demokraternas vallöfte att stoppa religiösa friskolor. Partiet ville införa ett förbud 

för att bryta segregationen och Shekarabi uttryckte ”I svensk skola ska det vara 

lärare och pedagoger som styr, inte präster och imamer” (Sundberg & Som-

merstein, 2018). Vallöftet väckte starka reaktioner från såväl religiösa företrädare 

som politiska motståndare. Därtill diskuterades huruvida ett förbud skulle vara 

förenligt med svensk lagstiftning. Debatten om religiösa friskolor hade således 

återigen aktualiserats.  

 

Utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv är debatten relevant eftersom den handlar 

om vilket utrymme religion ska ha i svensk skola, en återkommande och upp-

märksammad fråga i den svenska mediala debatten. Socialdemokraternas vallöfte 

att förbjuda religiösa friskolor vittnar om att religion inte ska ha någon plats i sko-

lan. Ur ett vidare perspektiv handlar debatten om vilken roll religion ska ha i det 

offentliga, huruvida religion ska tillåtas ta plats i samhället eller förvisas till den 

privata sfären. Sambandet mellan religion och den sekulära världen kan beskrivas 

som en av religionssociologins kärnfrågor. Inom ämnet råder det oenigheter om 

vilken roll religion har i den offentliga sfären i dagens moderna samhällen 

(Furseth & Repstad, 2005, s. 134).  
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Åsikterna om religiösa friskolor i Sverige går isär. Religiösa friskolor kan ses som 

ett samhällsproblem men också som en mänsklig rättighet i form av religionsfri-

het. Berglund och Larsson (2007) menar att ämnet är så omdebatterat för att det 

”…utmanar människors uppfattning om vad ett modernt samhälle innebär” (s. 16). 

Samtidigt som religion ofta beskrivs som något privat diskuteras ämnet allt mer i 

den offentliga sfären. Inom religionssociologin pågår en debatt om hur synlig re-

ligion är i dagens i västerländska sekulära samhällen. I offentligheten har frågan 

om religiösa friskolors vara eller icke vara debatterats flitigt sedan Socialdemo-

kraterna presenterade sitt vallöfte. Debatten har i hög grad förts på svenska dags-

tidningars debattsidor vilket är ett sätt att föra fram argument i den offentliga sfä-

ren. Genom att studera dessa debattartiklar är det möjligt att analysera debatten i 

förhållande till en ökad synlighet av religion i det offentliga.   

1.1. Syfte och mål 

Syftet med denna uppsats är att undersöka debatten om religiösa friskolor i Sve-

rige mellan åren 2018 - 2019. Tidsperioden utgår ifrån att Socialdemokraterna 

presenterade sitt vallöfte i mars 2018, debatten avtar sedan i slutet av 2019. Ge-

nom en argumentationsanalys av debattartiklar kommer denna uppsats att studera 

vilka olika argument för och emot religiösa friskolor som används i debatten. 

Uppsatsen kommer särskilt att fokusera på debatten om att förbjuda eller begränsa 

religiösa friskolor i samhället. Argumentationen kommer därefter att analyseras 

utifrån Hjelms (2014) diskussion av olika förklaringar till en ökad synlighet av 

religion. Målet med studien är att redogöra för argumentationen och undersöka 

hur religion värderas i debatten. Uppsatsens frågeställning presenteras nedan.  

1.2. Frågeställning 

- Vilka argument förs fram på svenska debattsidor om att begränsa religiösa 

friskolor?  

- Hur kan debatten förstås utifrån Hjelms diskussion av olika förklaringar 

till en ökad synlighet av religion?  

1.3. Avgränsning 

Uppsatsen har avgränsats till att enbart studera hur frågan debatterats i svenska 

dagstidningar. Religiösa friskolor har också diskuterats i andra medier, exempel-

vis på tv och i sociala medier, dessa har dock valts bort på grund av uppsatsens 

begränsade utrymme. Uppsatsens empiriska material består av debattartiklar som 

är publicerade mellan 2018 och 2019 i följande dagstidningar: Dagens Nyheter, 

Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. Uppsatsens material diskuteras 

vidare under metod. Argumentationen kommer att kategoriseras för att därefter 

analyseras. Uppsatsen kommer inte att studera hur synlig religion är på ett kvanti-

tativt sätt. Synlighet av religion bör snarare förstås som ett verktyg för att förstå 

debatten om religiösa friskolor.  
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1.4. Forskningsgenomgång 

Religiösa friskolor kan relateras till en rad olika ämnesområden som sociologi, 

religionsvetenskap, pedagogik och statsvetenskap. Därför är det relevant att be-

lysa frågan utifrån olika ämnesdiscipliner. Debatten om religiösa friskolor kan 

dessutom kopplas till en rad olika forskningsområden inom de olika ämnena, ex-

empelvis segregation, integration, undervisning och sekularisering. I uppsatsens 

teoridel diskuteras sekularisering och en ökad synlighet av religion i samhället. 

Den tidigare forskningen har hittats med hjälp av Uppsala universitetsbibliotekets 

söktjänst, sökmotorn Google Scholar samt databaserna Jstore och Atla. Sökord 

som har använts är “religious schools”, “confessional schools”, “faith-based 

schools”, “debate”, “secularization” samt “secularism”. Nedan presenteras en 

forskningsöversikt om vad som anses vara relevant till denna studie.  

1.4.1. Religiösa friskolor – en bakgrund  

Sverige beskrivs ofta som ett av världens mest sekulära länder (Roald, 2012). Där-

för kan religiösa friskolor ses som något främmande i det svenska samhället. I 

Sverige är religiösa friskolor ovanliga, totalt finns det omkring 70 stycken och 

majoriteten är kristna. Av Sveriges elever är det omkring 1 procent som går i en 

religiös friskola. Det var friskolereformen som infördes 1992 som gjorde det möj-

ligt för privata aktörer att driva friskolor som finansieras av staten. Religiösa fris-

kolor kan också kopplas till Sveriges medlemskap i EU eftersom Europakonvent-

ionen ger föräldrar rätt att uppfostra och utbilda sina barn enligt deras religion 

(Mohme, 2017, s. 267-271). 

 

Dessa förändringar inom utbildningsystemet har skapat en debatt om frågor som 

vinstintresse, skolsegregation och religiösa friskolors existens. Enligt Gunnel 

Mohme, lektor i pedagogik vid Södertörns Högskola, har den svenska debatten 

oftast handlat om att skolan ska vara en plats där elever med olika bakgrund möts. 

Enligt detta synsätt ska skolan vara ett forum där olika åsikter diskuteras. Under 

de senaste åren har uppmärksamheten och debatten riktats allt mer åt muslimska 

skolor. I debatten hörs röster om att religiösa friskolor, och då specifikt mus-

limska, strider mot barnkonventionen. I debatten problematiseras även undervis-

ningen på religiösa friskolor. Problematiken handlar om frågor som rör jämställd-

het samt undervisningen i naturvetenskap, sexualundervisning samt idrott (Moh-

me, 2017, s. 271).  

1.4.2. Internationell forskning  

Inom pedagogiken kopplas forskningen om religiösa skolor ofta till olika studier 

om katolska skolor i USA. En omfattande och ofta citerad studie är ”Catholic 

Schools and the Common Good” av Bryk, Lee och Holland (1993). Genom klass-

rumsobservationer undersöks katolska skolors framgång och enligt forskarna är 

det inte undervisningen eller pedagogiken som är avgörande. Forskarna menar 

istället att det är sammanhållningen på skolan och lärarnas omsorg om eleverna 

som gör skillnaden (Bryk, Lee & Holland, 1993).  

 

Socialdemokraternas vallöfte att förbjuda religiösa friskolor kan relateras till Mi-

chael Hands (2003) argumenterande artikel ”A Philosophical Objection to Faith 

Schools”. I texten driver Hand tesen att religiösa skolor måste avvecklas då han 
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menar att de är indoktrinerande. Hand bygger sin ståndpunkt utifrån följande ar-

gument:   

1. Faith schools teach for belief in religious propositions.  

2. No religious proposition is known to be true. 

3. Teaching for belief in not-known-to-be-true propositions is indoctrinatory. 

(Hand, 2003, s. 90) 
 

Hand menar att de två första argumenten är sanna men medger att det finns brister 

i det tredje argumentet. Kritiker menar exempelvis att ett sekulärt samhälle gör det 

svårt att upprätthålla religiös indoktrinering. Hand anser dock att bristerna är små 

och slår därför fast att religiösa skolor, i sitt religiösa uppdrag, är indoktrinerande 

(Hand, 2003).   

 

I England blev frågan om religiösa skolor mycket omdebatterad 2001 efter att den 

dåvarande regeringen stöttat Engelska kyrkans initiativ att öppna fler religiösa 

skolor. Denise Cush (2005) har därefter granskat den vetenskapliga debatten om 

religiösa friskolor i artikeln ”Review: The Faith Schools Debate”. Cush beskriver 

debatten som en blandning mellan tre omtvistade områden, utbildning, politik och 

religion, något som gör debatten extra kontroversiell. I debatten är barns rättighet-

er och föräldrarnas rätt att välja utbildning till sina barn återkommande inslag. 

Dessutom diskuteras huruvida religiösa skolor har högre elevresultat än andra 

skolor. Kritiken mot religiösa friskolor handlar ofta om att skolor lär ut trosupp-

fattningar som inte delas av majoriteten. Därtill antas religiösa skolor orsaka soci-

al splittring i samhället vilket anses vara särskilt problematiskt. I debatten beskrivs 

också skolornas antagning som orättvis. Religiösa skolor separerar elever men om 

detta också skapar en social spänning mellan grupper råder det olika åsikter om 

inom forskningsvärlden (Cush, 2005, 439).   

1.4.3. Religiösa friskolor i Sverige  

Utbildning är en nationell angelägenhet och utbildningssystem i olika länder skil-

jer sig därför åt. Detta gör det viktigt att lyfta fram svensk forskning på området. 

Problemet är dock att den empiriska forskningen om religiösa friskolor i Sverige 

är begränsad och detta gäller specifikt debatten om religiösa friskolor.  

 

I antologin ”Religiösa friskolor i Sverige” ger Berglund och Larsson (2007) en 

introduktion till ämnet. Forskarna kritiserar den svenska debatten om religiösa 

friskolor eftersom skolorna ofta skildras som en homogen företeelse där alla reli-

giösa friskolor tycks vara likadana. Variationer mellan skolorna och lokala skill-

nader diskuteras sällan i debatten vilket skapar stereotypa föreställningar och en 

onyanserad debatt. Berglund och Larsson skriver exempelvis att en muslimsk eller 

kristen friskola framställs vara representativ för alla muslimska eller kristna fris-

kolor i Sverige. Författarna förespråkar istället mer forskning och ett ökat fokus 

på de religiösa skolornas processer och strukturer. Ett annat problem i debatten 

som lyfts i boken är frågor rörande segregation eller integration. I debatten hörs 

ofta två utgångspunkter som enligt författarna saknar belägg i forskningen. Den 

första utgångspunkten handlar om att religiösa friskolor orsakar segregation. Mot-

satta utgångspunkt menar istället att religiösa friskolor bidrar till trygghet vilket i 
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längden antas leda till integration. Avsaknaden av empiriska studier på området 

gör att debatten ofta präglas av antaganden utan vetenskapliga belägg (Berglund 

& Larsson, 2007, s. 16-17).   

 

Jenny Berglund studerade i sin avhandling islamundervisningen på muslimska 

friskolor. Avhandlingen baseras på en etnografisk studie av tre muslimska frisko-

lor i Sverige. I artikeln ”Islamic Religious Education in State Funded Muslim 

Schools in Sweden: A Sign of Secularization or Not?” diskuterar Berglund (2014) 

avhandlingens resultat i förhållande till en svensk sekulär kontext. I artikeln un-

dersöks huruvida islam i Sverige följer samma sekulariseringsmönster som de 

nationella kyrkorna eller utvecklar det som José Casanova (1994) beskriver som 

en avprivatiserad offentlig religion. Studien finner inget entydigt svar på frågan 

men Berglund menar att islamundervisningen på muslimska friskolor följer det 

svenska sekulariseringsmönstret. Detta grundas på att lärare i islamundervisning-

en återkommande kopplar tro och etik till muslimskt liv i Sverige och hänvisar till 

likheter i det svenska samhället. Undervisningen bygger inte på en alternativ sam-

hällsordning vilket skulle ha visat på avprivatisering (Berglund, 2014, s. 298). 

 

I Sverige, liksom internationellt, är religiösa skolor en av de mest omdebatterade 

frågorna som berör skola och mångkulturalitet. Nihad Bunar, professor i Barn- 

och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet, menar att skiljelinjen mellan 

anhängare och motståndare till religiösa friskolor kan formuleras som två frågor:  

1. Är de religiösa skolorna identitetsstärkande, och därmed demokratiska institutioner, 
som upprätthåller det mångkulturella medborgarskapet i ett mångkulturellt samhälle? 
(Bunar, 2014, s. 478).  

2. Är det så att de religiösa skolorna är indoktrinerande, och därmed icke-demokratiska 
institutioner, som försvagar det civila medborgarskapet i ett sekulärt, modernt sam-
hälle? (Bunar, 2014, s. 479).  

 

Dessa frågor illustrerar två synsätt gällande religiösa friskolors funktion i sam-

hället, positiv för anhängare och negativ för motståndare (Bunar, 2014, s. 478).  

1.4.4. Ett omdebatterat ämne   

Jonas Qvarsebo (2013) ger ett politiskt perspektiv på debatten om religiösa frisko-

lor i Sverige. Han beskriver debatten som ”rädslans politik” och menar att det 

höga tonläget vittnar om en rädsla från politiker och opinionsbildare. Qvarsebo 

skriver att de religiösa friskolornas existens kan uppfattas som ett hot mot de 

svenska samhällets centrala värden. Terrorism är en typ av hotbild som kan utlä-

sas av debatten och det antyds att religiösa skolor kan fungera som rekryterings-

bas för muslimska terrorister. Det finns inga belägg för detta men i debatten anses 

misstanken vara ett tillräckligt argument. Rädsla och misstänksamhet kan enligt 

Qvasebo kopplas till främlingsfientliga diskurser och att muslimer idag framställs 

som ”den problematiska andre”. Förutom rädslan för terrorism och ”den andre” 

finns det också en osäkerhet gällande religion i samhället (Qvasebo, 2013, s. 163-

164).  

 

Enligt Qvasebo (2013) präglas debatten också av en rädsla för kulturell pluralism. 

Istället finns det en önskan om en kulturell homogenitet i form av vissa centrala 

värden som exempelvis demokrati och jämställdhet. Rädslan handlar om att elever 
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på religiösa skolor ska fostras i främmande värderingar och därefter avvika från 

majoriteten (Qvasebo, 2013, s. 166). Qvasebo (2013) skriver ”Att majoritetskul-

turen är just sekulär och upplyst, och inte tål några konkurrenter i det offentliga 

rummet, är ett centralt antagande för denna kritik” (s. 168). Debatten vittnar om 

att religion ska vara en privatsak och inte något som påverkar skola eller politik. 

Enligt detta synsätt ska religion hållas utanför det offentliga samhällslivet för att 

inte hota centrala värden i det svenska samhället (Qvasebo, 2013, s. 168).  

1.5. Material 

Uppsatsens empiriska material består av 32 debattartiklar där ett förbud av reli-

giösa friskolor diskuteras. Debattartiklarna är skrivna av olika författare med olika 

syn på religiösa friskolor. I materialet återfinns därför både förespråkare och mot-

ståndare till religiösa friskolor. Materialet innehåller olika reaktioner på Social-

demokraternas vallöfte från 2018 om att förbjuda religiösa friskolor. Debattartik-

larna är publicerade mellan 2018-2019 i följande svenska rikstäckande dagstid-

ningar: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. Urvalet 

innehåller olika tidningsformat och ideologiska inriktningar. Debattartiklarna ger 

uttryck för författarens åsikter och inte tidningsredaktionen.   

1.6. Definitioner   

Utgångspunkten har sedan länge varit att den svenska skolan ska vara fri från re-

ligion, det vill säga icke-konfessionell. Detta uttrycks både i Skollagen (2010:800) 

samt läroplanerna för de olika skolformerna. Fristående skolor kan dock välja att 

ha en religiös inriktning på utbildningen. I en religiös friskola är det exempelvis 

möjligt att ha bönestunder eller andra former av religionsutövning. De religiösa 

inslagen ska alltid vara frivilliga och de får inte vara en del av undervisningen. 

Det är enbart fristående skolor som får ha en religiös inriktning på utbildningen. 

Att skolan är fristående innebär att skolan inte har en offentlig huvudman (Kom-

mittédirektiv, 2018, s. 3-4).  

 

Skolverket tillämpar termen konfessionell istället för religiös och i deras statistik 

är det inte helt klart vad en konfessionell skola är. Qvasebo (2013) menar att det 

finns två problem med Skolverkets beteckning på konfessionella skolor. Alla sko-

lor som Skolverket betecknar som konfessionella uppfattar inte sig själva som 

konfessionella. Vissa skolor bygger snarare på vissa värderingar än en specifik 

och uttalad religion. Därtill finns det skolor i Sverige som bygger på en specifik 

livsåskådning men ändå inte klassas som konfessionella. Waldorfskolan, grundad 

i antroposofin, är ett exempel på detta (Qvasebo, 2013, s. 161).    

 

I den här studien kommer jag att hantera begreppet religiös som en diskursiv ka-

tegori och ett socialt fenomen. I uppsatsen kommer jag att studera argumentation-

en i debatten och då inte värdera vad religion innebär. Därför kommer jag att till-

lämpa en ”icke-definition” av religion som innebär att religion betraktas och defi-

nieras som ett socialt fenomen. José Casanova, professor i religionssociologi, be-

skriver religion som en diskursiv kategori på följande sätt:  
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I am only claiming that “religion” as a discursive reality, indeed as an abstract category and 
as a system of classification of reality, used by modern individuals as well as by modern 
societies across the world, has become an undisputable global social fact (Casanova, 2010, 
s. 34-35).  

 

Således är det möjligt att författarna i de olika debattartiklarna har helt olika syn 

på hur religion definieras. Detta utgör dock inget problem i min studie eftersom 

mitt syfte är att studera argumentationen och återge debattens argument. I denna 

uppsats har jag valt att använda begreppet religiös istället för konfessionell. Detta 

motiveras av att begreppet religiös är en mer vardaglig benämning som tillämpas i 

den mediala debatten (Berglund & Larsson, 2007, s. 9).  
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Kapitel 2 Teori 

2.1. Presentation av teori 

I uppsatsens analys kommer jag att använda mig av Titus Hjelms (2014) diskuss-

ion av förklaringar till en ökad synlighet av religion i västerländska sekulära sam-

hällen. För att förstå hans utgångspunkter presenteras först en kort genomgång av 

sekulariseringsteorins utveckling.   

2.1.1. Sekularisering  

Som en utgångspunkt kan sägas att sekularisering handlar om de processer som 

gör att religion stegvis förlorar sitt inflytande i samhället men också för enskilda 

individer. Sekulariseringsteorin har ambitionen att förklara stora förändringspro-

cesser i samhället vilket gör det till en väldigt bred teori som kan ha olika inne-

börd och inriktning (Giddens & Sutton, 2014, s. 468). Sekulariseringstesen ansågs 

länge vara korrekt och det rådde en samsyn om att samhällsutvecklingen skulle 

leda till religionens tillbakagång. I västvärlden blev sekulariseringstesen en allmän 

uppfattning hos både akademiker och allmänheten (Sander & Andersson, 2009, s. 

71-72).  

 

Världen förändrades dock i en annan riktning vilket fick allt fler forskare att ifrå-

gasätta sekulariseringsteorin (Sander & Andersson, 2009, s. 73). José Casanova 

(1994) menade att sekularisering bör förstås utifrån tre processer; (1) differentie-

ring; (2) nedgång i tro och utövande på individnivå; (3) privatisering. Enligt Ca-

sanova (2008) hade religion inte alls försvunnit från den offentliga sfären och en 

sekularisering behövde inte innebära en privatisering av religion. Casanova me-

nade istället att en avprivatisering har pågått i världen sedan 1980-talet. Avprivati-

sering kan ses som en omvänd privatisering där religion åter tar plats i det offent-

liga. Casanova definierar avprivatisering på följande vis “religion abandons its 

assigned place in the private sphere and enters the undifferentiated public sphere 

of civil society” (Casanova 1994, s. 65–66). Därtill argumenterar Casanova för att 

religion kan ha en legitim roll i den offentliga sfären under speciella förutsättning-

ar, som försvarare av fri- och rättigheter, etik och moral samt traditionella värden 

(Casanova, 1994, s. 57-58). Senare har Casanova (2008) också argumenterat för 

att religion i en demokrati inte behöver innebära ett problem. Han menar att det 

snarare är de sekulära antaganden om religion som är problematiska (Casanova, 

2008, s. 63).  

2.1.2. Ökad synlighet av religion  

Sekulariseringsteorin är mycket omdebatterad och det råder delade åsikter om på 

vilken nivå sekularisering sker samt vilken roll religion har i offentligheten idag 
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(Furseth, 2018, s. 14). Att religion blir mer synlig i den offentliga sfären samtidigt 

som det sker en ökad sekularisering på individnivå kan beskrivas som en paradox. 

Furseth talar om en religiös komplexitet där flera olika religiösa trender samexi-

sterar på olika nivåer. På individnivå är det möjligt att se en ökad sekularisering 

samtidigt som det pågår en ökad religiös differentiering och mångfald i samhället 

(Furseth, 2018, s. 291-292). 

 

Debatten ”The Visibility of Religion” handlar om en ökad synlighet av olika for-

mer av religion i samhället. Det kan exempelvis innebära en ökad synlighet av 

religion i medier och politik. Uppsatsens teoretiska utgångspunkter är hämtade 

från Titus Hjelms (2014) artikel “Understanding the New Visibility of Religion”. I 

artikeln bidrar han med en diskussion om hur en ökad synlighet av religion kan 

förstås på olika sätt. Hjelm diskuterar olika förklaringar till varför religion blir 

synlig på ett visst sätt, som problem eller resurs, i sekulära samhällen med ut-

gångpunkt i debatten ”The Visibility of Religion”.  

 

Religion är idag en uppmärksammad och omdiskuterad fråga i Europa som länge 

ansågs vara sekulariseringens mittpunkt. Hjelm (2014) beskriver det som att relig-

ion blivit ett diskussionsämne ”…från parlament till caféer” (s. 204). I debatten 

har media haft en betydande roll eftersom religion fått ett ökat utrymme och ny-

hetsvärde i media (Hjelm, 2014, s. 204). Hjelms diskussion av förklaringar till en 

ökad synlighet av religion i samhället kan ses som en vidareutveckling av Casa-

novas arbete om religionens roll i samhället. Casanova skildrar sekularisering uti-

från tre processer som kan studeras var för sig. Enligt Casanova leder modernise-

ring inte nödvändigtvis till sekularisering på alla nivåer, utan troligen bara diffe-

rentiering, eftersom de andra två processerna är kontextberoende. Hjelm menar 

därför att avprivatisering kan förstås i en europeisk kontext men att begreppet inte 

är särskilt användbart globalt där religion aldrig lämnat sin roll i den offentliga 

sfären. Hjelm ifrågasätter också användningen av begreppen postsekulär och 

avsekularisering. Han menar att det är fel att tala om en återgång från det sekulära 

när världen aldrig varit sekulär (Hjelm, 2014, s. 206-208).  

  

Hjelm menar också att välfärdsstatens förändring kan vara en förklaring till en 

ökad synlighet av religion i samhället. När välfärdsstaterna växte fram i Europa 

efter andra världskriget övertog stater många av de välfärdsfunktioner som kyrkor 

tidigare hade ansvarat för. I Storbritannien marginaliserades religiösa välfärdsak-

törer av den brittiska regeringens politik i upprättandet av ett välfärdsystem. Se-

dan 80-talet har systemet dock börjat falla sönder på grund av nyliberalism, priva-

tiseringar och på senare tid också besparingar inom välfärdssektorn. Denna ut-

veckling har enligt Hjelm öppnat upp för ett ökat behov av religiösa aktörer inom 

välfärden. Marknadsmöjligheter och media kan ses som förutsättningar till föränd-

ringen (Hjelm, 2014, s. 209-210).    

 

Hjelm argumenterar för att det pågår en ”sekulär återkomst av religion” i dagens 

samhälle. Religion blir relevant för den allmänna debatten när det handlar om re-

ligion som antingen ett problem eller en resurs (Hjelm, 2014, s. 205). Genom 

historien har många religiösa organisationer bedrivit socialt arbete vilket har 

skapat en väletablerad tanke om religion som lösningen på sociala problem. Sedan 

mitten av 1900-talet och speciellt efter 11 september har dock detta förändrats och 

idag ses religion också som en orsak till problem. Hjelm (2014) skriver “The po-
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litical attention given to religion has, however, reached new heights in Europe 

within the last twenty or so years” (s. 213). Idag finns det en utbredd rädsla för 

parallella samhällen, religiös terrorism, våld och att nationella värderingar ska gå 

förlorade. Han menar också att religion kan ses som ett hot mot mänskliga rättig-

heter och den nationella identiteten. Det har funnits religiösa konflikter tidigare 

men Hjelm menar att den rädsla och oro som idag kopplas till religion har nått en 

helt ny nivå. Med rädsla menar Hjelm inte att oron är påhittad, han anser snarare 

att det är problematiskt att avgöra och dra gränsen för vad som är negativt. Vad 

som är negativt är relativt och oftast socialt konstruerat. Frågor som berör religion 

förankras dessutom ofta i nationella och regionala traditioner. Det finns således 

inget svar på när religion blir ett problem. Bomber och könsstympning bör fördö-

mas men var går sedan gränsen? Hjelm tar upp slöjdebatten som ett exempel ef-

tersom slöjan tillskrivs olika typer av värde i olika kontexteter. Att definiera soci-

ala problem och deras lösningar blir också en fråga om makt gällande vad som är 

bra och dålig religion (Hjelm, 2014, s. 213-214). 

 

Utifrån ett motsatt perspektiv kan religion också ses som en tillgång i samhället 

och beskrivas som en resurs. Religion kan användas, exempelvis inom politiken, 

för att lösa sociala problem. Religion som en resurs syftar enligt Hjelm (2014) på 

“policies and practices that acknowledge the potential of drawing on religious 

resources to solve problems” (s. 215). Hjelm ger som exempel att religion kan 

bidra som välfärdsaktörer eller för att skapa social sammanhållning. Besparingar 

inom välfärden i Europa och en nyliberal våg har gjort att religiösa aktörer fått en 

mer relevant roll i samhället, inom välfärden men också gällande social integrat-

ion. Att staten använder religion som en resurs kan leda till en diskussion om vär-

deringar. Stater vill inte samarbeta med organisationer som kränker andra med-

borgares rättigheter. Det kan också uppstå spänningar på grund av statens krav på 

jämställdhet. Hjelm menar att legitimering alltid är en problematisk process. Att 

försöka definiera vad legitim religion är kan enligt Hjelm leda till ”autenticitets-

kamp” vilket i längden också kan innebära schism, polarisering och radikalisering 

(Hjelm, 2014, s. 216).     

 

Hjelm beskriver religion som ett kulturellt fenomen som kan tillskrivas olika for-

mer av värde och blir då föremål för olika typer av värderingar (valorisations). 

Enligt Hjelm är det religionens sociala bidrag, praxis, som värderas och inte tron i 

sig. Inom välfärden erkänns religiösa aktörer på grund av den roll de fyller, exem-

pelvis att bidra med tjänster eller skapa sammanhållning. Således läggs fokus på 

de religiösa aktörernas aktivitet i det offentliga. Tron och religiösa skäl eller mål 

är inte det relevanta. Hjelms slutsats är att religion blir synlig i det allmänna sam-

talet när religion anses vara antingen ett problem eller en resurs (Hjelm, 2014, s. 

218-219). 

2.2. Arbetsmodell 

Hjelms (2014) diskussion av olika förklaringar till en ökad synlighet av religion 

kommer att utgöra grunden för uppsatsens analys. Arbetsmodellen utgår därför 

utifrån 3 av dessa förklaringar som kommer att tillämpas på det empiriska materi-

alet i analysen. Den första förklaringen utgår ifrån att religion är en omstridd fråga 

i dagens sekulära samhällen. Religion blir därför en fråga för debatt vilket kan 
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synliggöra religion i det offentliga. Den andra förklaringen handlar om att religion 

i det offentliga tillskrivs olika och motsatta värden. Enligt Hjelm tenderar religion 

i det offentliga att konstrueras som antingen ett socialt problem eller som en re-

surs. När religion tillskrivs en negativ eller positiv innebörd blir religion relevant 

och synlig i det offentliga. I uppsatsens analys kommer jag därför att undersöka 

hur religion värderas i debatten. Den tredje förklaringen bygger på Hjelms reso-

nemang om välfärdsstatens förändring. Nyliberala förändringar av välfärdsorgani-

sationen har bidragit till att religiösa aktörer fått en mer framträdande roll inom 

välfärden. De kursiverade analysfrågorna nedanför har utvecklats utifrån Hjelms 

(2014) diskussion av förklaringar till en ökad synlighet av religion. Analysfrå-

gorna kommer att appliceras på debatten om religiösa friskolor för att besvara 

uppsatsens andra frågeställning.  

 

1. Sekularisering  

Hjelm tar sin utgångspunkt i debatten om sekularisering, i dagens samhälle 

är religion en omstridd fråga och det råder delade åsikter om vilket ut-

rymme religion ska ha i det offentliga.  

- Hur diskuteras religionens roll i det offentliga i debatten? 

 

2. Värdering  

I debatten tillskrivs religion olika värde som kopplas till olika tankar. I det 

offentliga tenderar religion att konstrueras som antingen ett socialt pro-

blem eller som en resurs.  

- Hur värderas religion i debatten?  

 

3. Välfärdsstatens förändring 

Religionens ökade roll inom välfärden kan vara en orsak till en ökad syn-

lighet av religion. Begreppet new public management (NPM) kan sam-

manfatta de nyliberala förändringar som reformerat den offentliga sektorn 

i riktning mot det privata näringslivet.   

- Hur uttrycks och används argument om välfärdsstatens förändring i de-

batten? 
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Kapitel 3 Metod 

3.1. Material och urval 

Från början var tanken att enbart studera debattartiklar som förespråkar ett förbud 

av religiösa friskolor. När jag sedan studerat materialet valde jag att analysera 

debattartiklar som både är för och emot religiösa friskolor. Detta beslut gjordes 

med förhoppningen att analysen och resultatet då skulle ge en mer nyanserad bild 

av debatten. 

 

Debattartiklar är en textform där författaren driver en tes och argumenterar för sin 

ståndpunkt. Ahrne och Svensson (2011) menar att debattinlägg är en lämplig text-

genre för att studera argumentation (s. 146). En tidnings debattsidor kan beskrivas 

som ett forum att uttrycka åsikter, uppmärksamma frågor och skapa opinion. Re-

ligionssociologen Marta Axner (2013) beskriver debattartiklar som en specifik 

arena för religion i den offentliga sfären (s. 52). Debattartiklarna är hämtade från 

databaserna Artikelsök och Mediearkivet samt tidningarnas egna hemsidor. 

Sökorden som har använts är ”religiösa friskolor”, ”religiös friskola, ”konfession-

ell friskola” samt ”debatt”. Eftersom frågan är så omdebatterad har urvalet av-

gränsats i flera steg. Utgångspunkten vid urvalet har varit att hitta artiklar där för-

slaget att begränsa eller förbjuda religiösa friskolor diskuteras. Debattartiklar som 

nämner religiösa friskolor men annars har ett annat huvudtema har därför valts 

bort.  

 

Materialet har avgränsats till debattartiklar som publicerats i fyra nationella dags-

tidningar, morgontidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet samt 

kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen. Detta är Sveriges största dagstid-

ningar vilket innebär många läsare. Dagstidningarna har olika politisk inriktning, 

Dagens Nyheter är oberoende liberal medan Svenska Dagbladet räknas som 

obunden moderat, Aftonbladet är socialdemokratisk och Expressen liberal. De-

battartiklarna ger uttryck för författarens åsikt och inte tidningens. Tidningens 

politiska färg kan dock påverka vem som läser artikeln. Det kan också signalera 

vilken målgrupp som avsändaren försöker nå. Tidsmässigt har materialet avgrän-

sats till debattartiklar som publicerats under åren 2018 och 2019. Detta motiveras 

av att det var 2018 som Socialdemokraterna presenterade sitt vallöfte och enligt 

materialsökningen avtog debatten sedan vid slutet av 2019. 

 

Sammanfattningsvis består materialet av 32 debattartiklar som publicerats under 

åren 2018 och 2019. Debattartiklarna är hämtade ifrån fyra nationella dagstid-

ningar och innehåller olika reaktioner på Socialdemokraternas vallöfte att förbjuda 

religiösa friskolor samt punkt 57 i Januariavtalet om att ett etableringsstopp för 

religiösa friskolor ska införas. Alla debattartiklar återfinns i uppsatsens referens-

lista.   
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3.2. Argumentationsanalys  

Den kvalitativa textanalys som jag valt att använda är en beskrivande argumentat-

ionsanalys. Argumentation kan beskrivas som samhällelig kommunikation i syfte 

att övertyga om något. Att beskriva argumentationen är därför viktigt för att 

kunna skildra debatten om religiösa friskolor. En argumentationsanalys går ut på 

att ”hitta” argumentationen i en text, i detta fall i debattartiklarna, för att sedan 

analysera de argument som används i debatten. Jag har valt att fokusera på vilka 

för- och motargument (pro et contra) som används i debatten (Boréus & Berg-

ström, 2012, s. 91-93). Argumenten har identifierats utifrån debattartikelns tes; 

huruvida argumenten försvarar eller kritiserar religiösa friskolor. Argument för 

religiösa friskolor försvarar skolornas plats i samhället. Argument mot religiösa 

friskolor används i syftet att skolorna ska förbjudas eller begränsas.  

 

Metoden argumentationsanalys har valts för att den bedöms vara lämplig för att 

studera politisk retorik. Religionssociologen Marta Axner använde exempelvis 

argumentationsanalys för att studera debattartiklar av religiösa aktörer i sin av-

handling ”Public Religions in Swedish Media”. Hon använde argumentationsana-

lys som metod för att kunna studera resonemang och argumentation i debattartik-

lar (s.71). Med analysmetoden kan ett större material med många artiklar studeras. 

Detta gör det också möjligt att urskilja mönster i argumentationen.  

3.3. Tillvägagångssätt och förhållningsätt  

Vid materialinsamlingen läste jag alla debattartiklar översiktligt. När argumentat-

ionsanalysen sedan påbörjades lästes debattartiklarna noggrant och i sin helhet 

samtidigt som jag listade vilka argument som användes. Detta gjordes på alla 32 

debattartiklar. Under denna process framkom ett mönster gällande vilka argument 

som användes i debatten. För att sammanställa argumentationen valde jag sedan 

att kategorisera resultatet. I kategorierna beskrivs debattens vanligaste argument 

som ett svar på min första forskningsfråga.  

 

I nästa steg analyseras argumentationen för att besvara uppsatsens andra forsk-

ningsfråga. De argument som används i debatten diskuteras utifrån Hjelms förkla-

ringar till en ökad synlighet av religion i samhället. Analysen har genomförts uti-

från de 3 analysfrågor som presenteras i uppsatsens arbetsmodell. Först diskuteras 

religionens roll i den offentliga sfären, därefter vilket värde religion tillskrivs i 

debatten och avslutningsvis hur argumentationen kan förstås utifrån välfärdssta-

tens förändring. Det är möjligt att beskriva tillvägagångssättet som en process i 

två steg där den första forskningsfrågan besvaras i resultatdelen medan den andra 

diskuteras i analysdelen.   

 

Som blivande gymnasielärare i religion och samhällskunskap bär jag på en viss 

förförståelse. Det var mitt intresse för politik som gjorde att jag uppmärksammade 

debatten om religiösa friskolor. Min utbildning och de kurser som jag läst i relig-

ionssociologi, pedagogik och statskunskap har gett mig vissa förkunskaper som 

påverkar min bild av religiösa friskolor. Min förförståelse var därför en viktig del 

i beslutet att skriva min uppsats om religiösa friskolor i en svensk kontext (Mal-

terud, 2014, s. 48-49). Det är enkelt att skriva att jag inte ska dra några slutsatser 

utifrån min förförståelse men enligt min åsikt omöjligt att efterfölja. Det som jag 
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kan göra är att försöka vara så transparant som möjligt och noga beskriva mitt 

tillvägagångssätt. För att tydliggöra mina tolkningar i analysen kommer jag an-

vända mig av citat från debattartiklarna. Min förhoppning är också att det teore-

tiska ramverket ska ge en struktur åt analysen.  

3.4. Trovärdighet och tillförlitlighet  

I uppsatsen har jag använt mig av en etablerad metod, argumentationsanalys, för 

att studera debattartiklarna. Utifrån denna analys kommer jag inte dra några gene-

rella slutsatser utifrån materialet. I resultatet sammanställs de vanligaste argumen-

ten i debatten, således hävdar jag inte att alla argument i debatten återfinns i upp-

satsens resultat. Jag menar ändå att materialet och tillvägagångssättet är lämpligt 

för att diskutera synlighet av religion i den offentliga sfären utifrån debatten om 

religiösa friskolor.  

 

Alla typer av textanalys innebär en tolkning, så också vid argumentationsanalys. I 

argumenterande texter, och speciellt politiska, finns det ofta underförstådd in-

formation som kan tolkas på olika vis. Det underförstådda kan bygga på logik 

eller en kontextkännedom hos läsaren (Boréus & Bergström, 2012, s. 133). Det 

finns också problem att uppnå intersubjektivitet vid all typ av texttolkning ef-

tersom en tolkning innebär en värdering. För att tydliggöra detta kommer jag, som 

tidigare diskuterats, motivera mina tolkningar i analysen (Boréus & Bergström, 

2012, s. 133). För uppsatsens intersubjektivitet har målet varit att så öppet som 

möjligt beskriva uppsatsens tillvägagångssätt, analysmetod och urval av material 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud, 2017, s. 25-26). Materi-

alets omfång på 32 debattartiklar har varit tillräckligt för att fånga upp flera olika 

perspektiv och debattörer. För att ge en rättvis bild av debatten om religiösa fris-

kolor har jag medvetet valt att lyfta fram olika typer av argument från olika av-

sändare.   
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

4.1. Resultat 

I debattartiklarna förekommer en mängd olika typer av argument både för och 

emot ett förbud av religiösa friskolor. Argumentationen kommer att återges i form 

av kategorier som grundats i det empiriska materialet. I materialet är 14 debattar-

tiklar tydligt emot religiösa friskolor, 13 debattartiklar försvarar religiösa friskolor 

medan 5 debattartiklar befinner sig någonstans i mitten. Först presenteras de van-

ligaste argumenten för att förbjuda religiösa friskolor och därefter presenteras de 

vanligaste argumenten som försvarar religiösa friskolor.  

4.1.1. Förbjud religiösa friskolor  

Nedan presenteras argumenten som används för att förbjuda eller begränsa reli-

giösa friskolor i samhället. Det är främst socialdemokratiska politiker och företrä-

dare för Humanisterna som står bakom debattartiklarna och argumentationen.  

Segregation  

Ett vanligt argument i debatten är att religiösa friskolor orsakar segregation i sam-

hället. Ardalan Shekarabi (S) skriver exempelvis ”Skolsegregationen har förvand-

lat den svenska skolan till det sämre” (Shekarabi, 2018). Liksom citatet visar är 

segregation något negativt. Målet är istället ”En skola för alla” där elever med 

olika bakgrund, religiös åskådning och kön ska träffas (Shekarabi, 2018). Även 

Humanisterna delar denna åsikt vilket följande citat illustrerar ”I ett mångreligiöst 

samhälle har det ett stort värde att barn med olika livsåskådningsbakgrund möts i 

skolan för att lära av varandra” (Bergström & Gustafsson, 2019c). Denna typ av 

argument används i 6 debattartiklar.  

Religiös indoktrinering 

I debatten beskrivs religiösa inslag som religiös indoktrinering. Ett vanligt argu-

ment är att de religiösa inslagen inte uppfattas som frivilliga på skolorna. Gustav 

Fridolin (MP) ger ett exempel på detta ”Inget barn ska i någon svensk skola utsät-

tas för direkt eller indirekt tvång att delta i aktiviteter av religiös art och all under-

visning ska vara helt fri från religiös påverkan” (Fridolin, 2018). Det finns också 

specifika skolor där religion varit en del av undervisningen vilket inte är förenligt 

med skollagen. Religiösa friskolor kan innebära ensidig religiös påverkan. Skolan 

ska vara en frizon för fritt tänkande (Färm, 2019). Religiösa friskolor ses därför 

som ett brott mot elevernas religionsfrihet. Barn är egna individer med egna rät-

tigheter och ett förbud av religiösa friskolor försvarar barnens religionsfrihet. Föl-

jande citat fångar tonläget i debatten ”Religiöst förtryck är vardag i andra länder. 

Men det borde inte ha någon plats i svensk skola” (Shekarabi, 2018). Religiös 
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indoktrinering är det vanligaste argumentet för att förbjuda religiösa friskolor och 

återfinns i 14 debattartiklar.  

Allvarliga brister  

I debatten diskuteras allvarliga brister på religiösa friskolor. Ett återkommande 

argument i debatten är att religiösa friskolor har ett bristande värdegrundsarbete. 

Roger Haddad (L) tar upp Vetenskapsskolan i Göteborg som ett exempel och sä-

ger ”Där sitter pojkar och flickor åtskilda och elever har berättat för Skolinspekt-

ionen att de under likabehandlingstiden fått lära sig att tjejer ska klä sig i sjal och 

att ”man inte ska visa upp sig när man är tjej”” (Haddad, 2019b). Religiösa frisko-

lor beskrivs som ett hot mot jämställdheten i samhället, könsuppdelad undervis-

ning är ett exempel på detta. Religiösa friskolor beskrivs som ett problem i sam-

hället som utgör ett hot mot mänskliga rättigheter. I debatten hörs argument om att 

religiösa friskolor har kopplingar till extremism och radikalisering. Anna Ekström 

och Mikael Damberg (S) skriver ”Personer som Säkerhetspolisen bedömer som 

hot mot Sveriges säkerhet och nyckelpersoner i att radikalisera unga människor 

har fått driva skola” (Ekström & Damberg, 2019). Att skolor och huvudmän kopp-

las till extremism gör att religiösa friskolor beskrivs som ett säkerhetshot i debat-

ten. Allvarliga brister påtalas i 8 debattartiklar.  

4.1.2. Försvaret av religiösa friskolor  

Nedan presenteras de argument som används för att försvara de religiösa frisko-

lornas plats i samhället. Dessa argument uttryckts främst av företrädare för reli-

giösa organisationer men också av enstaka forskare och borgerliga politiker.   

Integration 

Att religiösa friskolor är integrerande är ett vanligt argument i debatten. Ett exem-

pel på detta är följande citat från Kristna friskolerådet ”De kristna skolorna är sna-

rare integrationsfabriker, och är en framgångsfaktor vad gäller att motverka segre-

gation” (Brandström & Nyberg, 2018b). Utifrån detta perspektiv orsakar religiösa 

friskolor inte segregation utan verkar istället för integration i samhället. Detta bas-

eras på att religiösa friskolor har en mångfald av elever och en blandad elevgrupp. 

Magnus Westergård, skolchef för Ansgarskolorna, ger ett exempel på argumentet 

mångfald ”Vi, liksom landets övriga kristna skolor, har barn från många olika 

typer av hem, kristna av olika inriktningar, muslimer och icke-troende” (Wester-

gård, 2018). I debatten framställs specifikt kristna skolor och församlingar som 

integrerande krafter. Argumentet används i 10 debattartiklar.    

Religionsfrihet  

Argumentet religionsfrihet används återkommande i debatten. Religionsfrihet 

beskrivs som individens rätt att gå i en religiös skola men också rätten att driva 

religiösa friskolor. Argumentationen vittnar också om att religionsfriheten har ett 

starkt stöd i gällande lagstiftning och internationella konventioner. Följande citat 

från Sveriges kristna råd är ett exempel på detta ”Barnkonventionen slår fast att 

varje barn har rätt till religionsfrihet” (SKR, 2019b). Religionsfriheten måste re-

spekteras i ett demokratiskt samhälle, detta gäller också inom utbildningen (Jacke-

lén, et al. 2018). Ett förbud av religiösa friskolor anses vara odemokratiskt och 

beskrivs på följande vis ”Det är ovärdigt och främmande för en demokrati” (Jons-

son, 2018). Att förbjuda religiösa friskolor anses inte vara förenligt med religions-
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frihet och demokrati. Detta är det vanligaste argumentet som försvarar religiösa 

friskolor och används i 11 debattartiklar.    

Bra skolor  

Ett annat argument i debatten är att religiösa friskolor är särskilt bra skolor. 

Brandström och Nyberg skriver ”De är professionella skolor som bidrar till sin 

kommuns skolframgång med utmärkta resultat både vad gäller integration, värde-

grundsarbete och skolresultat” (Brandström & Nyberg, 2018a). Utifrån denna ar-

gumentation erbjuder religiösa friskolor sina elever en bra utbildning. I debatten 

hänvisas till en lång tradition med religiösa skolor och då främst kristna (Jackelén 

et al., 2018). Ett framgångsrikt värdegrundsarbete och en stabil etisk grund anges 

som orsaker till att religiösa friskolor är särskilt framgångsrika. Ett exempel på det 

är detta citat ”Skolorna är kända för att vara duktiga på att ta emot och hjälpa ele-

ver med utmaningar och har små problem med mobbning” (Westergård, 2018). 

Denna typ av argument förekommer i 6 debattartiklar.  

4.1.3. Sammanfattning  

Den stora skiljelinjen går mellan synen på om religiösa friskolor skapar segregat-

ion eller om de istället verkar integrerande i samhället. Därtill finns olika syn på 

religionsfrihetens innebörd, religionens roll i samhället, hur skolorna fungerar och 

värderingar. Avslutningsvis är det möjligt att utläsa en målkonflikt gällande skol-

väsendet där valfrihet ställs mot jämlikhet.  

 

Kategorierna av argument förekommer i 29 av materialets 32 debattartiklar. Det 

vanligaste argumentet i syfte att förbjuda religiösa friskolor är ”Religiös indoktri-

nering”. Det vanligaste argumentet som försvar av religiösa friskolor är ”Relig-

ionsfrihet”. Tabellen nedan illustrerar argumentens förekomst i debattartiklarna. 

En fullständig sammanställning återfinns som bilaga på sidan 35. Med anledning 

av materialets storlek finns inte alla debattartiklar citerade i resultatet. Argumen-

tationen i debattartiklarna diskuteras vidare i uppsatsens analys.  

 

Tabell 1. – Förekomst av argument i debattartiklarna 

Argument:  Förekomst:  

Segregation 6 

Religiös indoktrinering 14 

Allvarliga brister 8 

Integration 10 

Religionsfrihet 11 

Bra skolor 6 

4.2. Analys 

Här analyseras argumentationen utifrån Hjelms (2014) diskussion av olika förkla-

ringar till en ökad synlighet av religion. Samtliga debattartiklar som diskuteras 

nedan finns representerade i resultatet även om inte alla citeras i kategorierna.  
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4.2.1. Sekularisering  

I debatten råder det delade åsikter om vilken roll religion ska ha i det offentliga 

och huruvida det svenska samhället är sekulärt eller inte. Med anledning av att 

barnkonventionen ska bli lag i Sverige skriver företrädare för Sveriges kristna råd 

en debattartikel om barns religion. I debattartikeln ger författarna sin syn på hur 

de uppfattar religionens roll i det offentliga och skriver ”Religions- och övertygel-

sefrihet ges tolkningen att icke-tro är standard och tro en mer eller mindre oväl-

kommen avvikelse. Vi ser tydliga strömningar i vårt samhälle som förespråkar att 

barn ska växa upp i en religionsfri värld” (SKR, 2019a). Citatet kan tolkas som att 

det råder en sekulär norm i Sverige idag där religion ses som en avvikelse från det 

normala. Denna uppfattning stämmer väl in på Sander och Andersson (2009) som 

menar att sekularisering länge setts som en självklarhet. Om utgångspunkten är 

icke-tro blir religion och religiösa friskolor något avvikande som skapar debatt. 

Denna debatt gör religion synlig i den offentliga sfären ”trots” den sekulära nor-

men. Religiösa friskolor går tydligt emot uppfattningen om att barn ska växa upp i 

ett samhälle utan religion. Således kan den sekulära kontexten ses som en förut-

sättning för att religion debatteras och blir synlig i det offentliga.   

 

Sveriges kristna råd menar dock att det svenska samhället inte är sekulärt och 

skriver ”Sverige är en sekulär stat där religion och stat är skilda åt. Det är bra. 

Men Sverige är inte ett sekulärt samhälle. Som människor har vi ett medfött behov 

av gemenskap och existentiellt sammanhang” (SKR, 2019a). Enligt Sveriges 

kristna råd är över 6 miljoner människor i Sverige medlemmar i en kyrka och om-

kring 500 000 barn och vuxna går i kyrkan varje vecka (SKR, 2019a). Utifrån 

detta synsätt är Sveriges samhälle inte sekulärt men Sveriges kristna råd skriver 

”Trots detta framställs religiös tro ofta som något privat. När religionen syns i det 

offentliga rummet kan den uppfattas som provocerande” (SKR, 2019a). Att relig-

ion framställs som något privat som inte ska ta plats i det offentliga kan visa på 

privatisering. Samtidigt menar Sveriges kristna råd att samhället inte är sekulärt 

och debatten om religiösa friskolor kan då ses som ett uttryck för avprivatisering. 

Likt Casanovas (1994) uppfattning har religionen lämnat den privata sfären för att 

diskutera frågan om religiösa friskolor i den offentliga sfären. Enligt Casanova 

(1994) kan religion också ha en legitim roll i den offentliga sfären, i detta fall för-

svaras rätten att gå i en religiös skola.   

 

Humanisterna har ett helt annat synsätt, de skriver ”I ett sekulärt samhälle har 

kristendomen förlorat sin dominerande ställning. Vi förstår att detta kan uppfattas 

som skrämmande för dem som gillade dess särställning” (Bergström & Gustafs-

son, 2019c). Uppfattningen som uttrycks här samstämmer väl med Casanovas 

uppfattning om att religion differentierats från staten. Det faktum att religiösa 

friskolor ändå finansieras av staten skapar då en kontrovers där denna differentie-

ring ifrågasätts. Debatten om religiösa friskolor, som Humanisterna är högst del-

aktiga i, synliggör då religion i den offentliga sfären.      

 

Enligt Alf Svensson, Kristdemokraternas tidigare partiledare, kopplas sekulär ofta 

samman med objektivitet och tankemässig frihet. Svensson skriver ”Det verkar 

finnas en uppfattning som säger att ju mer vi kan mota ut religionen, läs kristen-

domen, desto friare och mer upplysta blir vi” (Svensson, 2018). Detta citat kan 

tolkas som att det finns en uppfattning att objektivitet inte är förenligt med relig-

ion. Förutsatt att objektivitet anses vara positivt blir det sekulära då eftersträvans-
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värt. Att kristendom ses som ett hinder för upplysning kan också indikera på ett 

synsätt där religion och vetenskap ses som varandras motsatser.  

 

Daniel Färm, chef för tankesmedjan Tiden, vill se ett förbud av religiösa friskolor. 

Han skriver ”Europakonventionen tvingar inte stater att tillåta religiösa friskolor i 

det skattefinansierade och obligatoriska skolväsendet” (Färm, 2018). Färm menar 

att ensidig religiös påverkan i skolan är ett brott mot elevernas religionsfrihet och 

religiösa aktiviteter ska därför ske utanför skoltid (Färm, 2018). Färms ståndpunkt 

signalerar att religion inte ska ha något utrymme alls i skolan. Argumentationen 

kan ses som ett exempel på privatisering (Casanova, 1994) där religion förvisas 

till den privata sfären. Religiös påverkan i skolan går emot en privatisering vilket 

enligt Färm motiverar ett förbud av religiösa friskolor. Att religion inte ska vara 

en del i det offentliga ger uttryck för en rådande sekulär norm i Sverige. Att för-

bjuda religiösa friskolor kan ses som ett sätt att minska förkomesten av religion i 

samhället. Färms åsikt om att skolan ska vara fri från religion kan tolkas som att 

neutral och objektiv innebär sekulär. Färms argumentation vittnar om att sekulari-

sering ses som en självklarhet (Sander & Andersson, 2009). 

 

Anna Ekström och Ardalan Shekarabi (S) menar att förslaget att förbjuda religiösa 

friskolor inte handlar om någon religionsfientlighet och skriver ”För oss är tro och 

religion något positivt. Men det ska bäras av samfund och individer, inte av sko-

lan” (Ekström & Sheakarabi, 2018b). Således bedöms religion inte ha någon plats 

i skolan. Religion förpassas till den privata sfären vilket indikerar på en privatise-

ring av religion. En del debattörer menar dock att en privatisering av religion inte 

är förenligt med religionsfrihet och demokrati. Ulf Jonsson, jesuitpater och pro-

fessor i religionsfilosofi, skriver ”En begränsning av religionen till enbart privatli-

vet förknippas snarare med den syn på religionsfrihet som man hade i gamla Sov-

jetunionen” (Jonsson, 2018). I debatten används inga argument med hänvisning 

till tro eller gudar vilket förstärker bilden av en sekulär norm i samhället. Noter-

bart är att alla debattartiklar som försvarar religiösa friskolor är skrivna av debat-

törer med kopplingar till olika kristna intresseorganisationer. I materialet återfinns 

således inget sekulärt försvar av religiösa friskolor vilket kan förstärka bilden av 

en sekulär norm i samhället. Att religion diskuteras och blir synlig kan tolkas som 

en konflikt om vilket utrymme religion ska ha i skolan och i det offentliga.   

4.2.2. Värdering 

När Socialdemokraterna presenterade sitt vallöfte att förbjuda religiösa friskolor 

skrev Ardalan Shekarabi (S) en debattartikel där han jämför den svenska skolan 

med sina erfarenheter från Iran. Shekarabi menar att det finns likheter och skriver 

”Det religiösa förtryck som jag flytt från har letat sig in i det svenska skolsyste-

met” (Shekarabi, 2018). Här associerar Shekarabi religion med något negativt: 

förtryck. Således värderas religion i skolsystemet som ett problem vilket motive-

rar förslaget att förbjuda religiösa friskolor. Shekarabi menar också att religiösa 

friskolor utgör ett hot mot jämställdheten och könsuppdelad undervisning ges som 

ett exempel på detta (Shekarabi, 2018). I riksdagen saknas det dock stöd för att 

förbjuda religiösa friskolor. Shekarabi skriver därför ”Till alla partier som värnar 

ett öppet, demokratiskt och jämlikt samhälle vill jag säga: tänk om. Tänk efter 

vilka konsekvenser detta får för barn och för sammanhållningen i Sverige” (She-
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karabi, 2018). Citatet kan enligt Hjelm (2014) förstås som att religiösa friskolor 

värderas som ett hot mot demokratin och sammanhållningen i Sverige.  

 

Som svar på vallöftet skriver Antje Jackelén och Sveriges kristna råd en debattar-

tikel för att nyansera debatten om religiösa friskolor. I artikeln ges en annan bild, 

på religiösa friskolor ska undervisningen vara fri från religion, religiösa aktiviteter 

är frivilliga och skolans värdegrund gäller (Jackelén et al., 2018). Sveriges kristna 

råd menar därför att religiösa friskolor är en tillgång för samhället. Att förbjuda 

religiösa friskolor skulle därför innebära en förlust, Jackelén et al. (2018) skriver 

“Samhället riskerar att förlora mer än det vinner”. Religion tillskrivs här en posi-

tiv innebörd och värderas som en resurs i samhället. Utifrån detta synsätt utgör 

religiösa friskolor således inget hot mot grundläggande värden som Shekarabi 

anser. Istället menar företrädarna för Sveriges kristna råd att de värden som enligt 

läroplanen ska förmedlas till eleverna i grunden är konfessionella (Jackelén et al., 

2018).   

 

Värden som Shekarabi beskriver som hotade av religiösa friskolor menar andra är 

grundade i religion. Alf Svensson (KD) skriver ”Vår civilisations värden och re-

spekten för mänskliga fri- och rättigheter har sina rötter i vår religion, och att en-

bart orda om ”värdegrunden”, som om den vore gjuten i riksdagen eller Rosenbad 

är allt bra fåvitskt” (Svensson, 2018). Det här citatet fångar upp en positiv till-

skrivning av religion, här värderas religion som mänskliga rättigheter.  

 

Roger Haddad, liberal och vice ordförande i utbildningsutskottet, ger en annan 

bild av religiösa friskolor i sin debattartikel. Han menar att det finns allvarliga 

brister bland religiösa friskolor i Sverige. Haddad skriver:  

Skolans huvuduppdrag är att förmedla kunskap och fostra demokratiska individer, det är 
allvarligt att det finns skolor där religiösa inslag förekommer i undervisningen i strid med 
skollagen och att det också finns huvudmän som sympatiserar med extremistiska organisat-
ioner som tillåts bedriva skolverksamhet med offentliga medel (Haddad, 2019a).   

 

Religiösa inslag i skolan värderas här som extremism. Enligt Hjelms diskussion 

kan religion orsaka sociala problem och en rädsla för extremism. Likt Hjelm skri-

ver kan religiösa aktörer inom välfärden leda till konflikter, stater vill inte stå 

bakom organisationer som kränker andra medborgares rättigheter. Detta kan leda 

till ”autenticitetskamp” om vad legitim religion egentligen är.  

   

Daniel Färm, chef för tankesmedjan Tiden, anser också att religiösa friskolor är ett 

problem i samhället. Han skriver ”Vill vi ha ett system som delar upp och häm-

mar? Eller vill vi ha en skola – och ett samhälle – där människor med olika bak-

grunder kan mötas, lära känna varandra och bryta ned föreställningar om ”vi och 

dem”?” (Färm, 2018). Religiösa friskolor värderas som ”vi och dom” och något 

som motverkar integration. Citatet kan också kopplas till en rädsla för parallell-

samhällen.  

 

I flera debattartiklar kopplas religiösa friskolor till extremism. Ekström och Dam-

berg (S) skriver ”Personer som Säkerhetspolisen bedömer som hot mot Sveriges 

säkerhet och nyckelpersoner i att radikalisera unga människor har fått driva skola. 

Uppgifter finns också om att det förekommer att IS-återvändare fått anställning på 

skolor” (Ekström & Damberg, 2019). I citatet är det tydligt att vissa religiösa fris-
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kolor anses vara ett allvarligt socialt problem och religion värderas då som extr-

emism. Citatet indikerar också på en rädsla för religiös terrorism och att religion 

utgör ett hot mot mänskliga rättigheter. Ekström och Damberg (S) beskriver reli-

giösa friskolor som en ”giftcocktail” och anser att religiösa friskolor i Sverige 

måste begränsas. De motiverar beslutet på följande vis ”De här åtgärderna är nöd-

vändiga för att svensk skola inte ska vara en frizon för extremism och radikali-

sering” (Ekström & Damberg, 2019). 

 

Jackelén et al. menar att religion och religiösa friskolor har en viktig roll att fylla i 

det offentliga. Utifrån Hjelm är detta ett ytterligare tecken på att religion ses som 

en tillgång vilket också skrivs uttryckligen ”Vi ser religion som en tillgång för 

samhället och ingen tjänar på att förpassa denna verklighet till någon källarlokal 

där fundamentalism och extremism riskerar att gro” (Jackelén et al. 2018). Här är 

det tydligt att religion bör ha en plats i den offentliga sfären. Jackeléns et al. reso-

nemang kan tolkas som att en privatisering av religion utgör ett större hot än en 

avprivatisering.  

 

I debatten finns ytterligare exempel på när religion associeras med något positivt 

och värderas som en resurs i samhället. Brandström och Nyberg (2018b), Kristna 

friskolerådet, lyfter fram ett exempel på hur religiösa friskolor anses lösa sociala 

problem och skapa social sammanhållning. De skriver ”…det också finns ett stort 

antal elever som prisar de kristna skolorna för att de där får en fristad från de 

kränkningar de fått utstå för sin tro i den kommunala skolan” (Brandström & Ny-

berg, 2018b). Utifrån detta citat finns det ett behov av religiösa friskolor i sam-

hället och att behovet orsakas av sekularism i kommunala skolor. Debatten hand-

lar i hög grad om vilken roll religiösa friskolor fyller och vad de kan bidra med. 

Följaktligen är fokus på praxis och inte tron, gud eller religiösa texter. Detta kan 

liknas vid det Hjelm kallar ”den sekulära återkomsten av religion”. När religion 

blir synlig är det inte religion i sig som diskuteras utan snarare vad religion kan 

bidra med i samhället.  

 

Alla religiösa debattörer som återfinns i mitt material är kristna. Detta kan möjlig-

en relateras till att majoriteten av de religiösa friskolorna i Sverige är kristna. I 

flera debattartiklar diskuteras dock muslimska friskolor och värderas då som ett 

problem. Frånvaron av muslimska debattörer kan möjligen bero på att tillgången 

till mediala kanaler skiljer sig åt mellan företrädare från olika religioner.   

4.2.3. Välfärdsstatens förändring 

Friskolereformen på 90-talet gjorde det möjligt att driva religiösa friskolor som 

finansieras av staten. Således finns det en tydlig koppling mellan välfärdsstatens 

förändring och att antalet friskolor ökat.  I artikeln ”Religiösa friskolor blev en 

giftcocktail” diskuterar Ekström och Damberg (S) hur möjligheten att starta reli-

giösa friskolor påverkat Sverige:  

90-talets friskolereform var ett hafsverk. Moderaterna trodde att en mångfald av aktörer 
skulle växa fram och erbjuda barn och föräldrar att välja en skola med en pedagogik man 
själv tyckte om, också religiösa friskolor. Men trots varningar från bland annat OECD 
drevs skolmarknaden igenom (Ekström & Damberg, 2019).  
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Detta citat kan kopplas till Hjelms resonemang om hur religiösa organisationers 

ökade roll inom välfärden har bidragit till en ökad synlighet av religion. I citatet 

kritiserar ministrarna friskolereformen som gjorde det möjligt för religiösa organi-

sationer att bedriva skolor vilket synliggjort religion i den offentliga sfären. Som 

Ekström och Damberg beskriver skapade reformen en skolmarknad med valmöj-

ligheter vilket är ett tydligt tecken på new public management. En minskad regle-

ring av den svenska skolan gör det möjligt för olika aktörer att starta friskolor. 

Ekström och Damberg kritiserar detta system då de anser att systemet öppnat upp 

för religiösa aktörer som inte genomgår någon lämplighetskontroll.  

 

Det fria skolvalet innebär att elever själva kan välja skola vilket har fått konse-

kvensen att skolor marknadsför sig för att locka elever. I debatten skildras reli-

giösa friskolor på ett positivt sätt och beskrivs som särskilt bra skolor med höga 

elevresultat. I skolornas marknadsföring är det möjligt att rikta sig till specifika 

målgrupper av elever. I debatten återfinns några exempel på detta. Ekström och 

Damberg skriver exempelvis ”Vad sägs om friskolor som marknadsför sig mot 

föräldrar med löfte om att barnen får rätt religiös uppfostran eller som mellan ra-

derna lovar att flickor och pojkar inte ska undervisas tillsammans?” (Ekström & 

Damberg, 2019). Något som också Shekarabi tar upp ”Vi har fått skolor som 

marknadsför sig genom att erbjuda en religiös uppfostran och tävlan i vem som 

bäst kan recitera religiösa skrifter. Själva affärsidén, oavsett trosinriktning, är 

ökad segregation” (Shekarabi, 2018). Religion och religiös utbildning kan alltså 

användas som en konkurrensfördel på en skolmarknad.   

 

Ardalan Shekarabi (S) och Philip Botström, SSU:s nuvarande förbundsordfö-

rande, menar att dessa marknadslösningar skapat ett system där en del skolor läg-

ger större vikt vid religiös påverkan än utbildning och kunskap. Istället föresprå-

kar de en mer jämlik kunskapsskola som ska fungera som en mötesplats för elever 

från olika bakgrunder. Shekarabi och Botström skriver:      

Det här är inget vi kan uppnå så länge vi tillåter oseriösa friskolor att utsätta barn för reli-
giös påverkan. När privata aktörer släpptes in på skolmarknaden var tanken att öka mång-
falden och valfriheten för föräldrar och elever. Men i stället har marknadskrafternas fria 
spelrum under lång tid lett till ökad ojämlikhet i skolan. Syftet med svensk skola ska varken 
vara vinst eller religiös påverkan (Shekarabi & Botström, 2018a). 

 

Citatet kan tolkas som att friskolereformen orsakat dessa problem.  Innan friskole-

reformen infördes på 1990-talet fanns det ytterst få friskolor i Sverige. Religiösa 

friskolor är således ett relativt nytt inslag i Sverige. Här skiljer sig Sverige från 

många andra länder i Europa som haft en lång tradition av religiösa skolor. Jacke-

lén et al. (2018) skriver ”Kristna skolor är självklara i många av världens länder”.   

 

Avslutningsvis innebär new public management ett ökat behov av kontroll när mål-

styrning förbytts mot resultatstyrning. Inom skolan är det Skolinspektionen som 

ansvarar för den externa kontrollen och i debatten beskrivs den som bristande. 

Sveriges kristna råd menar att det är helt fel att förbjuda eller begränsa religiösa 

friskolor men ställer sig ändå positiva till en ökad kontroll, de skriver ”Stärk de 

konfessionella friskolornas position och öka tillsynen av alla friskolor för en god 

kvalitet på undervisningen” (SKR, 2019a). Liberalen Roger Haddad föreslår att 

Skolinspektionen ska få utökade befogenheter att stänga skolor som misskött sig. 

Liberalerna föreslår att skollagen ändras för att göra det enklare att återkalla till-



 26 

stånd från friskolor som misskött sig. Haddad poängterar att det är särskilt viktigt 

att inga religiösa inslag får finnas i undervisningen (Haddad, 2019b).   

4.3. Slutsatser 

Här presenteras svaren på uppsatsens två frågeställningar. Den första frågeställ-

ningen handlar om vilka argument som förs fram i debatten om religiösa friskolor. 

Den andra frågeställningen handlar om hur debatten kan förstås utifrån Hjelms 

diskussion av olika förklaringar till en ökad synlighet av religion.  

4.3.1. Debattens argumentation  

Resultatet av den första frågeställningen visar på att en mängd olika argument 

tillämpas i debatten. Argumentationen följer dock vissa mönster och resultatet har 

därför kategoriserats. I debattartiklar som vill förbjuda religiösa friskolor är föl-

jande argument de vanligaste: segregation, religiös indoktrinering och allvarliga 

brister. Segregation syftar på att religiösa friskolor segregerar elever från olika 

bakgrunder. Religiös indoktrinering handlar om att religiösa friskolor ses som 

ensidig och påtvingad religiös påverkan i skolan. Allvarliga brister syftar till att 

det finns många problem med religiösa friskolor, exempelvis extremism.    

 

De vanligaste argumenten som försvar av religiösa friskolor är istället följande: 

integration, religionsfrihet och bra skolor. Integration syftar till att religiösa fris-

kolor har en mångfald av elever. Religionsfrihet är inte förenligt med ett förbud av 

religiösa friskolor. Bra skolor syftar på att religiösa friskolor beskrivs som särskilt 

bra skolor med höga elevresultat. Argumenten kan beskrivas som varandras mot-

satser. Segregation bemöts med integration. Religiösa friskolor beskrivs både som 

religiös indoktrinering och religionsfrihet. Allvarliga brister bemöts med bra sko-

lor.   

4.3.2. Debatten som ett uttryck för ökad synlighet av religion  

Den andra forskningsfrågan handlar om att analysera debatten utifrån Hjelms dis-

kussion av olika förklaringar till en ökad synlighet av religion. Debatten om reli-

giösa friskolor utgår ifrån en sekulär norm i Sverige, i debatten beskrivs religion 

som något ovälkommet i det offentliga. Försvarare av religiösa friskolor menar att 

samhället inte är sekulärt. Därför bör religion få utrymme i det offentliga och i 

skolsystemet i form av religiösa friskolor. Motsatta sida i debatten, som vill för-

bjuda religiösa friskolor, anser att samhället ska vara sekulärt. Religion har därför 

ingen roll i det offentliga eller utbildningssystemet. Debattörer som vill förbjuda 

religiösa friskolor menar att religion ska utövas efter skoltid i den privata sfären 

vilket kan ses som argument för en privatisering av religion. I debatten är alla de-

battörer som försvarar religiösa friskolor representanter för olika kristna intresse-

organisationer.   

 

I debatten värderas religion helt olika beroende på om avsändaren är för eller emot 

religiösa friskolor. Generellt är det dock möjligt att säga att religion tillskrivs ett 

negativt värde i de debattartiklar som argumenterar för ett förbud och ett positivt 

värde i de debattartiklar som försvarar religiösa friskolor. I debattartiklar som ar-

gumenterar för ett förbud av religiösa friskolor framställs religiösa friskolor som 
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ett problem. I debatten värderas religion som extremism, förtryck och social upp-

delning. Religiösa friskolor kopplas samman med allvarliga brister som i vissa fall 

strider mot skollagen. Dessa problem som religiösa friskolor kopplas samman 

med motiverar ett förbud av religiösa friskolor. Försvaret av religiösa friskolor har 

en helt omvänd syn. Religiösa friskolor anses fylla en viktig roll i välfärden och 

beskrivs därför som en resurs. I samhället fyller religiösa friskolor en viktig funkt-

ion som löser sociala problem. Behovet av religion inom välfärden orsakas i viss 

mån av den sekulära norm som råder i samhället. Religion värderas som en till-

gång för samhället, ett förbud av religiösa friskolor skulle därför innebära en för-

lust. Både kritiker och försvarare av religiösa friskolor använder sig av argument 

som rör praxis; vad religion bidrar med, något positivt eller något negativt. I de-

batten används inte argument med hänvisning till källtexten eller gudar. Debatten 

innehåller flera av de kännetecken Hjelm presenterar för en “sekulär återkomst av 

religion”.  

 

Friskolereformen, som förändrat den svenska välfärdsstaten, är en förutsättning 

för att driva religiösa friskolor som finansieras av staten. Införandet av friskolere-

formen är början på debatten om religiösa friskolor. Således är det logiskt att de-

battörer som vill förbjuda religiösa friskolor också är kritiska till friskolereformen 

och systemet eftersom reformen ses som orsaken till problemen. Socialdemokra-

tiska debattörer anser exempelvis att marknadslösningarna öppnat upp för oseri-

ösa skolhuvudmän som lägger större vikt vid religion än kunskap. Det svenska 

skolväsendet skiljer sig också från andra länder, i Sverige saknas traditionen av 

religiösa friskolor. Således blir religiösa friskolor ett nytt inslag i samhällsbilden 

vilket skapar splittring. De nyliberala förändringarna har skapat en skolmarknad 

med konkurrens vilket gör att skolor marknadsför sig. Religion kan då användas 

som en konkurrensfördel. I debatten finns också ett intresse att framställa religiösa 

friskolor som attraktiva på skolmarknaden, goda elevresultat lyfts exempelvis 

fram. I debatten kritiseras kontrollen av religiösa friskolor då den beskrivs som 

bristande.  
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Kapitel 5 Diskussion 

5.1. Teoretisk och metodisk reflektion  

I min studie har Hjelms (2014) diskussion av olika förklaringar hjälpt mig förstå 

när religion blir synlig i det offentliga. Min analys och debatten om religiösa fris-

kolor stämmer väl in på Hjelms diskussion; religion blir synlig när religion fram-

ställs som en resurs eller ett problem. Det är även möjligt att se kopplingar till 

välfärdsstatens förändring. Trots att Sveriges välfärdsstat skiljer sig mycket från 

Storbritanniens var det ändå möjligt att tillämpa Hjelms förklaring om välfärdssta-

tens nyliberala förändringar på debatten om religiösa friskolor. Den stora fördelen 

med Hjelms olika förklaringar är att de lämpar sig bra att appliceras på dagens 

kontext och samhälle. Hjelms förklaringar bidrar med olika infallsvinklar gällande 

en ökad synlighet av olika former av religion i samhället och belyser frågan på ett 

intressant sätt. Det som är negativt är dock att Hjelms förklaringar saknar tydliga 

hållpunkter. En modell eller tydliga indikatorer hade varit positivt för uppsatsens 

transparens. Hjelm diskuterar inte heller vad en ökad synlighet innebär för reli-

giösa organisationer och samhället.  

 

Argumentationsanalysen som metod fungerade bra för att skapa sig en bild av 

debatten. Jag upplevde också att materialet var rikligt vilket gjorde det möjligt att 

se mönster i argumentationen. I debatten om religiösa friskolor läggs stort fokus 

på praxis och lite på tro vilket stämmer väl överens med Hjelms perspektiv. Både 

försvarare och motståndare till religiösa friskolor använder sig av sekulära argu-

ment. Argument med hänvisning till källtexter eller gudar används inte i debatten. 

Detta kan liknas vid Hjelms uttryck ”sekulär återkomst av religion” vilket hade 

varit intressant att studera vidare. Ett tänkbart tillvägagångssätt hade varit att stu-

dera argumenten i detalj för att sedan kategoriseras som religiösa eller sekulära 

argument.  

5.2. Empirisk reflektion 

Likt tidigare forskning präglas debatten av att segregation ställs mot integration. 

Försvarare av religiösa friskolor menar att de religiösa skolorna är integrerande 

samtidigt som segregation används som argument för att förbjuda religiösa frisko-

lor. Att argumenten ”segregation” och ”integration” är så vanliga är intressant 

eftersom Berglund och Larsson (2007) menar att båda dessa utgångpunkter saknar 

stöd i empirisk forskning (s. 16-17). För att det ska bli möjligt att nyansera debat-

ten om religiösa friskolor behövs mer forskning på ämnet. Det skulle vara relevant 

att undersöka huruvida religiösa friskolor orsakar skolsegregation men också hur 

elevsammansättningen ser ut på religiösa friskolor. Samtidigt är antalet elever 



 29 

som går i religiösa friskolor väldigt få vilket kan göra det svårt att dra några gene-

rella slutsatser om skolsegregation utifrån en sådan studie.  

 

Likt Bunar (2014) beskriver skapar debatten om religiösa friskolor två läger. För-

svarare beskriver religiösa friskolor som en identitetsstärkande resurs som fyller 

en viktig roll i ett mångkulturellt samhälle. Debattörer som vill förbjuda religiösa 

friskolor menar istället att skolorna är indoktrinerande och därför inte hör hemma 

i ett demokratiskt sekulärt samhälle (Bunar, 2014, s. 478-479). Berglund och Lar-

sson (2007) menar också att religiösa friskolor beskrivs som en homogen förete-

else vilket stämmer väl med mitt material. Allvarliga brister på specifika skolor 

används som argument för att förbjuda alla religiösa friskolor. Religiösa friskolor 

antas också utgöra ett hot mot vissa värden. Detta kan liknas vid det Qvasebo 

(2013) kallar ”Rädslans politik” då en misstanke är tillräckligt som argument.  

5.3. Avslutande reflektioner  

Att religiösa friskolor debatteras i den offentliga sfären synliggör religion. En 

ökad synlighet behöver dock inte innebära en ökad religiositet på individnivå 

(Furseth, 2018, s. 22). Att religion blir synlig i den offentliga sfären när religiösa 

friskolor debatteras kan därför ses som en av flera pågående trender. Debatten 

vittnar dock om att religion inte har försvunnit från den offentliga sfären (Furseth, 

2018, s. 293). 

 

I debatten tillskrivs religion olika värde och religiösa friskolor beskrivs både som 

ett problem och en resurs. Huruvida religion i skolan ses som något positivt eller 

negativt präglar hela debatten. Furseth (2018) menar att det har skett en föränd-

ring om vad ”dålig” religion innebär (s. 300). Därför vore det intressant att under-

söka om problemformuleringen gällande religiösa friskolor har förändrats sedan 

90-talet. Enligt Mohme (2017) har debatten om religiösa friskolor kommit att 

handla mer om muslimska skolor den senaste tiden vilket eventuellt kan relateras 

till en ökad religiös differentiering och mångfald i samhället som Furseth (2018) 

beskriver.  

 

En ökad synlighet av religion i samhället är inte samma sak som inflytande men 

synligheten är ändå relevant eftersom den illustrerar det allmänna samtalet om 

religion (Hjelm, 2014, s. 218). Furseth menar att det finns en koppling mellan 

synlighet och makt. Att religiösa friskolor diskuteras i media skulle därför kunna 

innebära att religionens roll i samhället har ökat. Samtidigt är förhållandet mellan 

synlighet och makt komplext och detta gäller för både politiker och religiösa före-

trädare. Det finns en risk att en ökad synlighet av religion i media kan leda till 

konflikter och stigmatisering (Furseth, 2018, s. 21-22).  

 

Debatten om religiösa friskolor vittnar också om en konflikt gällande skolans 

syfte och fostringsuppdrag. Socialdemokratiska debattörer efterfrågar en jämlik 

skola där elever från olika bakgrunder träffas. Försvarare av religiösa friskolor 

betonar istället religionsfrihet och valfriheten att välja skola. Även här är det möj-

ligt att notera nyliberala förändringar gällande det svenska skolsystemet. Ur ett 

vidare perspektiv vittnar debatten om att det svenska skolsystemet och samhället 

idag premierar valfrihet före jämlikhet.  
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I grunden handlar debatten om religiösa friskolor om vilken roll religion ska ha i 

svensk skola och i den offentliga sfären. Att det råder delade uppfattningar om 

detta är tydligt. I debatten beskrivs religiösa friskolor både som en ”giftcocktail” 

och en mänsklig rättighet i form av religionsfrihet. I en sekulär kontext orsakar 

religiösa friskolor konflikter eftersom det saknas en samsyn om när religion i det 

offentliga är legitim.  
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Sammanfattning 

Religiösa friskolor har varit en omdebatterad fråga sedan friskolereformen inför-

des på 90-talet. Socialdemokraternas vallöfte att förbjuda religiösa friskolor orsa-

kade därför en mängd reaktioner. Sedan vallöftet presenterades i mars 2018 har 

religiösa friskolor och vilken roll religion ska ha i den svenska skolan återkom-

mande diskuterats på svenska dagstidningars debattsidor. Syftet med denna studie 

har varit att studera den mediala debatten om religiösa friskolor i Sverige utifrån 

Hjelms (2014) diskussion av olika förklaringar till en ökad synlighet av religion i 

samhället. Uppsatsens empiriska material består av 32 debattartiklar som publice-

rats under 2018 och 2019. Debattartiklarna är hämtade från 4 olika nationella 

dagstidningar; Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet. I 

materialet återfinns både förespråkare och motståndare till religiösa friskolor. 

Uppsatsen har utgått ifrån följande frågeställningar:  

 

- Vilka argument förs fram på svenska debattsidor om att begränsa religiösa 

friskolor?  

- Hur kan debatten förstås utifrån Hjelms diskussion av olika förklaringar 

till en ökad synlighet av religion?  

 

Metoden som har använts för att besvara frågeställningarna är argumentationsana-

lys. Resultatet av debattens argumentation har därefter kategoriserats utifrån det 

empiriska materialet. De vanligaste argumenten för att förbjuda religiösa friskolor 

är: segregation, religiös indoktrinering och allvarliga brister. Försvarare av reli-

giösa friskolor använde istället följande argument: integration, religionsfrihet och 

bra skolor.  

 

Argumentationen analyserades därefter utifrån tre av Hjelms (2014) förklaringar 

till en ökad synlighet av religion i samhället. Analysen visar att det råder delade 

åsikter om vilket utrymme religion ska ha i skolan och i den offentliga sfären. I 

debatten värderas religion både som ett socialt problem och en resurs i samhället. 

Debatten handlar i hög utsträckning om vilken roll religiösa friskolor fyller i sam-

hället. Religion blir synlig när något positivt eller negativt tillförs. Det relevanta är 

vad religion tillför i samhället, det handlar inte om gud eller själva tron i sig. 

Hjelm kallar det för en ”sekulär återkomst av religion”.  

 

Sedan 90-talet har nyliberala reformer förändrat den svenska välfärdsstaten och 

utbildningssystemet. En skolmarknad där friskolor marknadsför sig är ett exempel 

på hur detta syns i debatten. Friskolereformen kritiseras av debattörer som vill 

förbjuda religiösa friskolor. Debatten vittnar också om en värdekonflikt gällande 

skolans uppdrag där valfrihet ställs mot jämlikhet.  
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Bilaga 1.  - Förekomst av argument i debattartiklarna 

Nedan presenteras en sammanställning av argumentationen i det empiriska materialet. Vågrätt 
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