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Sammanfattning 

Denna uppsats är ett examensarbete skrivet inom ramen för lärarprogrammet vid Uppsala 

universitet. Syftet med denna studie är att undersöka vilka inställningar riksdagspartierna hade 

till hur skolan ska styras under två debatter, decentraliseringen av skolan kring 1990-talet och 

frågan om ett återförstatligande av skolan 2013. Studien gjordes med hjälp av textanalys där 

motioner från riksdagen och propositioner från regeringen analyserades för att belysa deras 

inställning i frågan till decentralisering. Vidare undersöktes riksdagspartiernas inställning till 

ett återförstatligande utifrån en textanalys där deras officiella politiska program och annan 

dokumentation analyserades. Analysen av texterna gjordes genom att partiernas inställning 

kategoriserades utifrån de olika styrmedlen ekonomisk styrning, juridisk/ideologisk styrning 

och styrning genom kontroll och utvärdering. Kategoriseringen bygger på Ulf P. Lundgrens 

läroplansteori och begrepp. Studien visade att partierna som satt i riksdagen vid 

decentraliseringen av skolan var för en decentralisering, däremot hade de olika inställning till 

hur och i vilken utsträckning decentraliseringen skulle ske. Socialdemokraterna, Centerpartiet 

och Vänsterpartiet ville vid efter decentraliseringen att kommunerna skulle ha det ekonomiska 

ansvaret, medan Folkpartiet, Moderaterna och till viss del Miljöpartiet förespråkade ett 

system med elevpeng som följde elevens val av skola. Decentraliseringen medförde 

förändring av den juridisk/ideologiska styrningen då skolan gick från att vara regelstyrd till att 

var målstyrd, diskussionen mellan partierna var vart ansvaret för genomförandet av 

verksamheten skulle finnas, hos kommunerna eller den enskilda skolan. Vid 2013 var 

Folkpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet för ett återförstatligande av skolan, de 

vill framförallt stärka den statliga ekonomiska styrningen av skolan. Även andra partier har 

synpunkter på hur skolan ska styras 2013 men vill inte gå så långt att skolan ska återregleras. 

Sett ur ett juridisk/ideologisk perspektiv vill Folkpartiet och Vänsterpartiet öka den statliga 

styrningen, medan Centerpartiet, Socialdemokraterna och Moderaterna anser att staten redan 

har ett starkt inflytande över skolan genom styrdokument och utbildning av lärare. 

Miljöpartiet och Kristdemokraterna vill istället öka förtroendet för lärarna, de vill sätta 

professionen före politiken. Styrningen genom kontroll och utvärdering är ett styrmedel som 

partierna ser som ett viktigt statligt verktyg för styrning vid tidpunkterna för de båda 

debatterna.  

 

 

Nyckelord: skola, utbildningspolitik, decentraliseringen, återförstatligande, textanalys 
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1. Inledning 
Utbildningssystemets utformning och styrning är ett ämne som är återkommande i den 

svenska politiska debatten. Ser man tillbaka på de senaste decennierna har frågan om skolan 

flera gånger varit en framträdande del i politiken. Att skolan ständigt är aktuell kan delvis och 

lite förenklat härledas till att skolan är ett område som berör väldigt många människor då de 

flesta har eller har haft någon anknytning till den. Det är också ett ämne som väldigt många 

har åsikter om och synpunkter på. Skolan har också en funktion i samhället där den formar 

den uppväxande befolkningens kunskaper, förändrar man skolan kan man också förändra 

människorna i det framtida samhället. Därför har jag valt att skriva mitt examensarbete inom 

lärarprogrammet om en del av den politiska debatten som råder kring skolan. Det som mer 

och mer dykt upp i debatten och därmed fångat mitt intresse är frågan om ett 

återförstatligande av den svenska skolan. Det är ett ämne som fick mig att fundera över vad 

det egentligen är som sägs i frågan idag och om det finns samband till diskussionen som hölls 

när de stora decentraliseringsreformerna genomfördes kring 1990-talet. Vilka är det som är 

för ett återförstatligande och vilket utrymme får frågan i de olika politiska partierna 2013. 

Men även vad som menas med ett återförstatligande rent konkret, vilka är partiernas 

inställning till hur skolan ska styras? 

Valet av att skriva mitt examensarbete i frågan är något som grundar sig i mitt eget intresse 

av den skolpolitiska debatt som pågår nu och som varit aktuell under hela 2000-talet. Detta 

eftersom det i slutändan är något som kommer påverka mig och många andra som är 

verksamma i skolan både idag och i framtiden. Det finns något fascinerande i ett ämne som 

har en sådan direkt inverkan på en så stor del av befolkningen och som på ett relativt konkret 

sätt faktiskt är delaktigt i att forma det framtida Sverige. 

2. Bakgrund 
Efter regeringsskiftet 2006 har den svenska skolan genomgått stora förändringar. Alliansen 

med Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet har med 

utbildningsminister Jan Björklund genomfört stora reformer i den svenska skolan. De 

reformer som genomförts sen regeringsskiftet 2006 har varit införande av ny skollag, nya 

läroplaner och kursplaner, ett nytt betygssystem, en ny gymnasieskola, ny lärarutbildning, 

lärarlegitimation och satsningar på fortbildning och kunskapsutveckling. Inte sedan slutet av 

1980-talet när decentraliseringen av skolan inleddes har förändringarna i skolan varit så 

omfattande som nu. Innan de nämnda reformerna hunnit sätta sig i skolsystemet har frågan 
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om nästa stora reform inom skolväsendet börjat dyka upp i debatten, frågan om skolan 

huvudmannaskap. Röster har börjat höjas från olika håll för att återförstatliga skolan.  

Den förskjutning av ansvarsfördelning, som ofta kallas kommunaliseringen, genomfördes i 

början av 1990-talet och är något som Sveriges utbildningsminister och partiledaren för 

Folkpartiet, Jan Björklund, numera ser som ett misslyckande. Tillsammans med två andra 

företrädare från Folkpartiet, Helene Odenjung och Torkild Strandberg, skrev Björklund en 

debattartikel i Dagens Nyheter (DN) 2009-10-19 inför Folkpartiets landsmöte. I den 

förkunnade de att: 

 
 […]Folkpartiet ska verka för en övergång till ett statligt huvudmannaskap. Det innebär 

att vi, som första parti, tar tydlig ställning för ett återförstatligande av skolan. 

(www.dn.se, 2009) 

 

Detta ställningstagande för ett återförstatligande, var det första från Folkpartiet i frågan. 

Senare samma år på Folkpartiets landsmöte blev frågan om ett återförstatligande av skolan en 

del av deras officiella partiprogram (Folkpartiet liberalerna, 2009, s.7). Två år senare 2011 

skriver Jan Björklund ett annat inlägg i debatten, denna gång i tidningen Svenska dagbladet 

(SvD). Tillsammans med dåvarande ordföranden i Lärarnas riksförbund Metta Fjelkner skrev 

utbildningsminister Björklund ett debattinlägg där de kritiserade kommunaliseringen och 

istället förespråkade ett återförstatligande av skolan (www.svd.se, 2011). Att Sveriges 

utbildningsminister och dåvarande ordföranden för ett av lärarnas fackförbund gemensamt 

gick ut och tog ställning i frågan visar på hur frågan började få mer utrymme i debatten. 

Folkpartiet och Lärarnas riksförbund är två av aktörerna som är för ett återförstatligande av 

skolan 2013. Utöver dessa två aktörer är det endast riksdagspartierna Vänsterpartiet (Allas rätt 

till kunskap, 2013, s.8) och Sverigedemokraterna (www.sverigedemokraterna.se, 2013) som 

driver frågan om ett återförstatligande aktivt. Syftet med denna studie är att undersöka vilka 

inställningar riksdagspartierna hade till hur skolan ska styras under två debatter, 

decentraliseringen av skolan kring 1990-talet och frågan om ett återförstatligande av skolan 

2013.  

2.1 Decentralisering 
Det som brukar omnämnas som decentraliseringen av skolan var en av flera förändringar över 

hur den svenska skolan skulle styras. I början av 70-talet tillsatte utbildningsdepartementet en 

utredning som skulle utreda brister i skolans arbetsmiljö, det blev SIA-utredningen (Skolans 

inre arbete). Utredningen ledde till vissa förslag som innebar en decentralisering av den 
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obligatoriska skolan. Det ansågs att skolan skulle vara närmare det lokala samhället och 

skolan på lokal nivå skulle ges större frihet gällande hur resurserna skulle fördelas. Ett förslag 

var införandet av kompensatoriska åtgärder för att öka jämlikheten i skolan. Tanken var att 

rikta olika reformer till områden där det fanns särskilda behov istället för att enbart arbeta 

med generella reformer. Mot bakgrund av dessa förslag har SIA-utredningen betraktats som 

ett stort steg på vägen mot decentraliseringen av skolan (Lindesjö & Lundgren, 2000, s.76f). 

Decentralisering var inte enbart ett fenomen förknippat med skolan vid denna tidpunkt utan 

det var en del av den mer generella avregleringsanda som uppkom och utvecklades från 1970-

talet och framåt. I politiken under 1970-talet var decentraliseringen ett mål i sig; de lokala 

behoven skulle få ett större utrymme och en decentralisering skulle skapa en effektivare 

förvaltning (Lindesjö & Lundgren, 2000, s.93). Föreställningar om decentraliseringen av 

undervisningsväsendet, såsom de formulerades under 1970-talet, handlade således om en 

decentralisering av administrationen (Quennerstedt, 2006, s.43). Men även frågan om skolans 

styrning och om var ansvaret för skolan skulle befinna sig tillhörde debatten på 1970-talet 

(Ringarp, 2011, s.49). 

Det fanns en generell kritik i samhället mot den offentliga sektorn, det ansågs att den var 

alltför byråkratisk och ineffektiv. Det ledde under 1980-talet fram till förändringar i den 

svenska välfärdsstaten och att nya styrningsmodeller infördes i den offentliga sektorn. Det 

innebar att den tidigare regelstyrningen lämnades och man övergick till en målformulerad 

styrning av verksamheterna (Ringarp, 2011, s.35). I början av 1990-talet genomfördes även 

stora reformer i skolan, som även den övergick till mål- och resultatstyrning. Samtidigt 

avvecklades statens tidigare kontrollenhet Skolöverstyrelsen och ersattes av det nya ämbetet 

Skolverket (Ringarp, 2011, s.14). Att skolan övergick till att vara mål- och resultatstyrd 

skapade större utrymme för variationer på det lokala skolpolitiska planet (Jarl & Pierre, 2011, 

s.11).  

Kommunaliseringen är en del av och används oftast synonymt med decentraliseringen. Att 

kommunalisera var ett beslut Sveriges riksdag tog 1989 och som genomfördes 1991. 

Kommunaliseringen innebar att lärarna, skolledare och anställda med syofunktioner i skolan, 

som innan reformen hade sina anställningar reglerade av staten, nu blev en del av kommunen 

då de övertog arbetsgivaransvaret (Ringarp, 2011, s.14). Tanken bakom att kommunalisera 

lärarna var att det skulle innebära ett mer tydligt ansvar för skolan för kommunerna 

(Olofsson, 2010, s.114). Före reformerna var skolan statlig och kommunernas inflyttande var 

begränsat. Finansieringen av skolan skedde med statsbidrag och de kommunala politikerna 

hade begränsad möjlighet att påverka skolans verksamhet (Jarl & Pierre, 2012, s.12). 
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Reformerna som ledde till decentraliseringen av skolan innebar en genomgående förändring 

av dess organisation och ramar, (Jarl & Pierre, 2012, s.14f).  

2.2 Återförstatligande debatten 2013 
Som nämns tidigare i bakgrundsavsnittet (se s.6) är det endast Folkpartiet, Vänsterpartiet och 

Sverigedemokraterna av riksdagspartierna som aktivt förespråkar ett återförstatligande av 

skolan. Utav de två lärarfacken vill Lärarnas riksförbund att huvudmannaskapet över skolan 

ska återgå till statlig regi. Lärarnas riksförbunds ordförande Bo Jansson skrev ett inlägg i 

Dagens Nyheter i december 2013 tillsammans med Per Thullberg före detta chef för 

Skolverket, där de redogjorde för sin inställning. I debattinlägget skriver de att kommunerna 

inte gjort tillräckligt för att ta ansvar över skolan och skolutvecklingen. De skriver att 

kommunerna haft sin chans att styra skolan och att staten nu behövde ta över ansvaret 

(www.dn.se, 2013). En annan aktör som har synpunkter i debatten om skolans styrning är 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som är en sammanslutning av kommunerna och 

lanstingen i Sverige. De menar att skolan inte blir bättre för att huvudmannaskapet förändras, 

istället menar de att en så omfattande förändring skulle ta tid och resurser från andra uppgifter 

inom skolverksamheten (Sveriges Kommuner och Landsting, 2011, s16). En faktor som är 

bidragande till frågan om skolan och hur den ska styras är de internationella Pisa-

undersökningarna som görs där elever i OECD länderna får göra prov inom de tre 

kunskapsområdena matematik, läsförståelse och naturkunskap (Skolverket, 2013, s.6). 

Sveriges resultat i den senaste undersökningen var sämre än genomsnittet hos OECD länderna 

inom alla kunskapsområdena. Det svenska resultatet har försämrats sen den senaste Pisa-

undersökningen 2009 och resultatet för de svenska eleverna i undersökningen har sjunkit 

kontinuerligt sen början av 2000-talet (Skolverket, 2013, s.28). Bristande resultat har bidragit 

till diskussionen om skolans styrning och en eventuell återreglering. Det ligger till grund för 

idén att undersöka hur riksdagspartierna ville att skolan skulle styras vid frågan om 

decentraliseringen och hur de vill att skolan ska styras 2013 när debatten till viss del gäller ett 

återförstatligande, samt göra en jämförelse över riksdagspartiernas inställning vid de olika 

debatterna.  

2.3 Styrningen av skolan 
Hur skolan styrs genom olika styrmedel kommer vara ett av de perspektiv som kommer finnas 

med genomgående i denna uppsats. Detta avsnitt tecknar en bakgrund till hur skolan styrs 

idag och hur styrningen såg ut innan decentraliseringen. Idag styrs den svenska skolan ytterst 

av de lagar och förordningar stiftade av riksdagen och regeringen. Ansvaret för skolan ligger 
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under utbildningsdepartementet, som ansvarar för de olika skolformerna (förskoleklass, 

fritidshem, grundskola, gymnasiet), högre utbildningar och forskning. Chef över 

Utbildningsdepartementet är utbildningsministern som är statsråd utsett av statsministern 

(Jarl, Kjellgren & Quennerstedt, 2012, s.27).  

För att ge en översikt över hur staten styr verksamheterna går det att göra skiljelinje mellan 

direkt och indirekt styrning. Inom skolan används direkt styrning från staten exempelvis 

genom undervisningens innehåll med hjälp av styrdokumenten läro- och kursplaner. Den 

indirekta styrningen görs exempelvis genom regler och rekommendationer om 

organisationens utformning, exempelvis hur myndigheterna, kommunerna och skolorna ska 

organiseras (Jarl et al, 2012, s.28). Staten använder sig av olika styrmedel som skolans 

verksamhet regleras och ordnas genom. De olika styrmedlen är ekonomisk styrning, juridisk 

styrning, ideologisk styrning och styrning genom utvärdering och kontroll (Lundgren, 2005, 

s.287). De olika styrmedlen kommer att vara en del av uppsatsens teoretiska perspektiv och 

presenteras mer utförligt i avsnittet om det teoretiska perspektivet senare i uppsatsen. 

2.4 Styrningen av skolan då och nu 
Innan decentraliseringen genomfördes var skolan detaljstyrd när det gäller dess innehåll och 

organisation. Läroplanerna var detaljerade och ett juridiskt dokument som tydligt reglerade 

skolans verksamhet (Jarl, Kjellgren & Quennerstedt, 2012, s.34). Efter decentraliseringen är 

de centrala styrdokumenten fortfarande viktiga för skolan då de reglerar kommuners och 

enskilda skolors sätt att arbeta när det kommer till att organisera sin verksamhet. 

Kommunerna och skolorna granskas genom statlig tillsyn för att se om de motsvarar kraven 

som ställs i styrdokumenten, detta genomförs av Skolinspektionen som genomför 

regelbunden eller riktad tillsyn av skolverksamheten (Jarl et al, 2012, s.42).  

Den ekonomiska styrningen av skolan innan decentraliseringen bestod av att säkerställa att 

alla skolor i landet hade jämlika ekonomiska förhållanden, staten ansvarade och reglerade 

detta. Kommunerna hade innan decentraliseringen ett litet inflytande över de ekonomiska 

förutsättningarna för skolverksamheten (Jarl et al, 2012, s.36). Idag är den ekonomiska 

styrningen från staten mer begränsad. Pengarna fördelas mellan kommunerna och 

kommunerna ansvarar för fördelningen till skolorna. Däremot kan staten styra med riktade 

pengar till skolor, dessa pengar är villkorade och får bara användas för ett av staten bestämt 

område, det kan exempelvis handla om lärarlyft (Jarl et al, 2012, s.44). 
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3. Forskningsöversikt 
I uppsatsens forskningsöversikt presenteras avhandlingar som är av intresse för denna 

uppsats. De är valda då de ger en rad olika perspektiv på decentraliseringen och den inverkan 

det fick för skolverksamheten.   

3.1 Kommunerna som part i utbildningspolitiken 
Ann Quennerstedt skriver i sin doktorsavhandling Kommunen - en part i utbildningspolitiken? 

om kommunernas roll i utbildningspolitiken efter reformerna i början av 1990-talet som 

innebar en ny ansvarsfördelning i skolvärlden. Quennerstedt menar på att kommunerna är en 

egen part när det kommer till styrning av skolan, där de kan driva sina egna frågor och 

därigenom påverka skolans verksamhet. Med hjälp av text- och diskursanalys har 

Quennerstedt analyserat text som innefattar frågan om likvärdig utbildning och kommunens 

uppdrag, texterna är hämtade från de tre utbildningspolitiska arenorna kommunalpolitiken, 

rikspolitiken och Skolverket. Qunnerstedt visar i sin studie att kommunpolitikerna ser 

kommunens roll är att ha ett övergripande ansvar för skolans resultat och att kommunen inte 

ska ge riktlinjer hur skola, skolledare och lärare utformar verksamheten. Men också att 

kommunens uppgift är att se till att det finns rätt förutsättningar för genomförandet av 

utbildningen. De ekonomiska förutsättningarna för skolan är kommunernas främsta möjlighet 

att styra skolverksamheten, exempelvis genom hur de ekonomiska resurserna ska fördelas 

(Quennerstedt, 2006).  

3.2 Lärarkåren och lärarutbildningen 

Johanna Ringarp har i sin avhandling Professionens problematik – Lärarkårens 

kommunalisering och välfärdsstatens förvandling analyserat välfärdsstatens förvandling och 

vilka konsekvenser det fick för utbildningssektorn. Detta har hon gjort genom att studera 

kommunaliseringen av lärarkåren (Ringarp, 2011). I avhandlingen kommer Ringarp fram till 

att kommunaliseringen var en del av en större förändring av den offentliga sektorns styrning, 

där skolan och personal decentraliserades för att kunna följa med i samhällsutvecklingen. 

Välfärdsstatens skulle finnas på en kommunal nivå och det framhävdes att en förändring av 

skolans huvudmannaskap skulle kunna innebära mindre ekonomiska belastningar för staten 

(Ringarp, 2011).  

Medan Ringarp skriver om vad 1990-talets reformer haft för inverkan på lärarkåren skriver 

Stina Hallséns i sin avhandling Lärarutbildning i skolans tjänst? En policyanalys av statliga 

argument för förändring om lärarutbildningens roll i skolsystemet och som del i den statliga 
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styrningen av skolan. Hallsén har studerat hur lärarutbildningens olika roller och funktioner 

varit i utbildningssystemet. Lärarutbildningen befinner sig i en roll där den både relaterar till 

högre utbildning men också till skolsystemet. Hallsén har studerat lärarutbildningens 

förändringar utifrån statliga förändringsinitiativ. I hennes första delstudie visar Hallsén i ett 

historiskt perspektiv hur lärarutbildningen har förväntats vara anpassad till skolan, och det 

behov och utveckling som finns i skolverksamheten. Den andra delstudien som gjorts visar 

hur den statliga ambitionen är att lärarutbildningen ska vara anpassad till skolan men hur den 

hela tiden ligger ett steg efter i utvecklingen (Hallsén, 2013).  

3.3 Styrsystemet mellan stat och kommun 
Elisabet Nihlfors (2003) har i sin avhandling Skolchefen i skolans styrning och ledning 

skriven vid Uppsala universitet undersökt det statliga styrsystemets och dess utformning och 

framväxt. Perspektiv i studien var utifrån hur styrsystemet framträder genom 

skolchefstjänsten. Nihlfors har sett till hur växlingen har skett mellan styrning och ledning på 

kommunnivå. I studien har Nihlfors utöver styrmedel även sätt till hur skolchefstjänsten sett 

ut fram till 1990-talet och vidare hur rollen och definitionen av skolchefstjänsten förändrats 

och påverkats efter 1990-talets reformer (Nihlfors, 2003). Även Pia Skott (2009) har i sin 

avhandling Läroplan i rörelse – Det individuella programmet i möte mellan nationell 

utbildningspolitik och kommunal genomförandepraktik studerat styrsystemet på olika arenor 

med utgångspunkt med det individuella programmet som studieobjekt. Där de som arbetar 

med skolfrågor delas upp mellan de som formulerar mål på nationell nivå och de som 

genomför dessa på den lokala nivån. Studien visar på hur skolan utformas och blir till genom 

ett växelverkande arbete mellan de nivåerna i det styrsystem som finns (Skott, 2009).  

3.4 Kvalitet som kontroll 
Hans Nytell (2006) har i avhandlingen Från kvalitetsidé till kvalitetsregim – Om statlig 

styrning av skolan vid Uppsala universitet studerat hur kvalitetsidén kommit fram och 

utvecklats både genom politiken men också genom Skolverkets framväxt. I avhandlingen ser 

Nytell dels till hur den statliga styrningen såg ut fram till 1990-talet och dels hur den lagt 

grunden för framväxten av kvalitetsidén som statlig styrning av skolan som växte fram under 

1990-talet. Nytell skriver att fram till 1990-talet när skolan var starkt statligt reglerad var 

kontroll som styrning inte ett framträdande verktyg. Utan det var först efter 

decentraliseringsreformerna som kontroll som styrmedel började få en starkare roll. Det 

medförde att kvalitet fick en tydligare och mer förekommande roll i styrningen av skolan efter 

reformerna. I avhandlingen beskriver även Nytell att Skolverkets roll har förändrats där 
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kvalitetsidén har blivit ett mer framträdande fenomen i Skolverkets roll som 

kontrollmyndighet av skolverksamheten (Nytell, 2006).  

3.5 Ansvaret för skolan 
Ninni Wahlström kom 2002 ut med sin avhandling Om det förändrade ansvaret för skolan – 

Vägen till mål- och resultatstyrning och några av dess konsekvenser där syftet var att 

analysera ansvaret för skolan med utgångspunkt i de tre begreppen kommunalisering, 

decentralisering och målstyrning (2002, s.56). Det Wahlström visar på är att det genom 

utredningar och propositioner genom åren har varit samma problem och begrepp som varit 

aktuella i diskussionen om skolan. Däremot har de olika begreppens innebörd förändrats och 

haft olika betydelse vid olika tidpunkter i skoldebatten. Från och med 1991 har varit en 

avgörande brytpunkt där alla tre begreppen fick en ny innebörd och detta menar Wahlström 

beror på att det skedde en förändring över hur skolans likvärdighet skulle uppfattas. Fram till 

1989 upprätthölls likvärdigheten med statlig reglering och efter brytpunkten med hjälp av mål 

och utvärdering. Det innebar en avgörande förändring i skolans styrning (Wahlström, 2002, 

s.256). Wahlström har i sin studie gjort en historisk analys över ansvaret för grundskolan med 

utgångspunkt i begreppen kommunalisering, decentralisering och målstyrning genom att 

analysera statliga utredningar från 1946 till 1993 (Wahlström, 2002, s.63). Wahlströms studie 

har belyst förändringar i begreppens betydelser över tid. Den studie som görs i min uppsats 

kommer ha utgångspunkt i hur riksdagspartierna diskuterade skolans styrning kring 

decentraliseringen kring 1990-talet och hur styrningen diskuterades 2013. Det kommer göras 

utifrån perspektiven ekonomisk styrning, juridisk/ideologisk styrning och styrning genom 

kontroll och utvärdering, vilka kommer presenteras närmare hur de kommer att användas i 

avsnittet teoretisk perspektiv. 

3.6 Teoretiskt perspektiv 
Det teoretiska perspektiv som kommer att användas i uppsatsen har sin utgångspunkt i 

läroplansteorin. Begreppet läroplan i läroplansteori har en vidare betydelse än enbart den 

konkreta fysiska läroplanen. Inom läroplansteorin syftar begreppet läroplan även till filosofin 

kring och uppfattningarna om läroplanen (Lundgren, 1983, s.21). För denna tolkning av 

begreppet läroplan urskiljer Ulf P. Lundgren tre nivåer i läroplanen. Den första nivån utgår 

från ett historiskt perspektiv där den historiska utvecklingen har en inverkan på uppfattningar 

kring läroplanens syfte, innehåll och funktion. Den bygger på värderingar, kunskaper och 

erfarenheter och hur dessa väljs och organiseras. Den första nivån behandlar principerna över 

hur läroplaner utformas och etableras, det bygger på ideologier om utbildning och hur de i ett 
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vidare perspektiv styr och kontrollerar mål, innehåll, metodik och kontrollen av utbildning 

(Lundgren, 1983, s.21f).  Den andra nivån har med det konkreta styrandet av utbildning att 

göra. Hur läroplaner utvecklas utifrån den besluts- och kontrollprocess som formar 

utbildningen (Lundgren, 1983, s.22). Den tredje nivån avser den konkreta läroplanen och 

läromedlen och hur dessa styr utbildningsprocessen (Lundgren, 1983, s.22). I Att organisera 

omvärlden – En introduktion till läroplansteori visar Lundgren (1983) på hur läroplaner vuxit 

fram genom historien utifrån de tre olika nivåerna. Denna uppsats kommer ha sin teoretiska 

utgångspunkt i den första nivån där samhället och utbildningen tar sin form. I uppsatsen 

kommer läroplansteori syfta till hela den styrande uppfattningen om skolan och inte till den 

konkreta läroplanen.  

Det finns en distinktion mellan de beslut i skolpolitiken som fattas och genomförandet av 

de fattade besluten, beslutsfattandet och genomförandet kan man säga sker på olika arenor. 

Att det finns en uppdelning i olika arenor är en del i den teori som kommer att finnas i denna 

uppsats. Det bygger på en uppdelning som Lindensjö & Lundgren gör, där det inom 

utbildningssfären förekommer en formuleringsarena och en realiseringsarena. Politiken för 

skolan formuleras inom formuleringsarenan där mål, innehåll och riktlinjer bestäms för att 

sedan lämnas över till realiseringsarenan där metoder och sätt för att realisera dessa bestäms 

och genomförs (Lindensjö & Lundgren, 2000, s.171). Mellan formuleringsarenan och 

realiseringsarenan finns ytterligare en arena som inte går att förbise helt, Lindensjö & 

Lundgren benämner den som transformerings- och medieringsarenan. Transformerings- och 

medieringsarenan är de aktörer som påverkar det som kommer till uttryck på 

realiseringsarenan. Därmed har den betydelse för politiken på formuleringsarenan innan 

beslut och reformer kan nå realiseringsarenan (Lindensjö & Lundgren, 2000, s.175).  

Uppsatsen kommer att fokusera på aktörerna på formuleringsarenan. Aktörerna som kommer 

studeras i uppsatsen är riksdagspartierna. 

Den sista aspekten i det teoretiska perspektivet som kommer att användas i uppsatsen är de 

olika styrmedlen som används i styrningen av skolan. Styrningen av skolan kan delas in i 

kategorierna ekonomisk styrning, juridisk/ideologisk styrning och styrning genom kontroll 

och utvärdering. Dessa kategorier kan ses som verktyg för styrning. Ekonomisk styrning av 

skolan sker genom resursfördelning och de ekonomiska förutsättningar som ges för att 

bedriva verksamheten. Juridisk styrning genom att stifta och bestämma lagar/regler gällande 

verksamheten och ideologisk styrning genom att styra innehållet, målen och resultatet för 

verksamheten. Styrning genom kontroll och utvärdering av resultat och den verksamheten 

som bedrivs (Lindensjö & Lundgren, 2000, s.25). I uppsatsen kommer styrningsargumenten 
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som de olika riksdagspartierna använder studeras och om eller hur dessa förändras mellan de 

olika debatterna. De olika kategorierna om styrmedel kommer i uppsatsen användas för att 

strukturera analysen över hur de olika partierna vill att skolan ska styras. 

4. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka inställningar riksdagspartierna hade till hur 

skolan ska styras under två debatter, decentraliseringen av skolan kring 1990-talet och frågan 

om ett återförstatligande av skolan 2013.  

4.1 Frågeställningar 
• Vilken inställning – ekonomisk, juridisk/ideologisk, kontroll och utvärdering – till hur 

skolan ska styras tog partierna för en decentralisering kring 1990-talet? Vilken 

inställning till skolans styrning har de 2013 under återförstatligandedebatten? 

• Har riksdagspartiernas inställning till hur skolan ska styras förändrats mellan de olika 

debatterna?  

5. Metod 
Utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar kommer jag här redogöra för vilket material som 

används, vilken metod som används för analys och de val som gjorts i arbete med 

datainsamling.  

5.1 Metod för datainsamling 
För att granska frågan om ett återförstatligande av den svenska skolan har jag valt att samla in 

data i form av olika texter. Datainsamling från tiden kring decentraliseringen består av 

regeringens propositioner och motioner från riksdagen. Propositionerna är hämtade från 

riksdagens hemsida och motionerna i tryckt form från riksdagstrycks samlingar. 

Den andra delen består av det material som är aktuellt i frågan 2013, här har material 

inhämtas från de åtta riksdagspartierna. Det är insamlat från deras hemsidor och består av 

deras egna utgivna dokument så som partiprogram och rapporter. Utöver detta har även 

material från deras sökfunktion på hemsidorna inhämtats, detta utifrån att jag gjort sökningar 

på ”återförstatligande av skolan”, ”återförstatligande”, ”kommunalisering”, ”decentralisering” 

och ”skolpolitik”. Anledningen till det är att i deras övriga material kan förekomma ett 

tydligare ställningstagande eller ett komplement till deras olika program och rapporter.  
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5.2 Urval 
När det gäller decentraliseringen kring 90-talet består materialet av proposition 1990/91:18 

Om ansvaret för skolan, Proposition 1989/90:41 Om kommunalt huvudmannaskap för lärare, 

skolledare, biträdande skolledare och syofunktionärer och proposition 1989/90:4 Om skolans 

utveckling och styrning och till dessa tillhörande motioner från övriga riksdagspartier. Här har 

jag gjort ett urval av motioner där kriteriet har varit att det ska vara så kallade partimotioner 

vilka är motioner som hela deras riksdagsgrupp ställer sig bakom och därmed kan 

representera partiets inställning i frågan.  

När det gäller olika ställningstaganden 2013 i frågan om ett återförstatligande kommer 

material hämtas från de olika riksdagspartierna.  Dessa är valda utifrån att de är framträdande 

aktörer på formuleringsarenan när det gäller utbildningspolitik och det är här fokuset i 

undersökningen kommer att finnas. I de politiska partierna ställningstaganden kommer endast 

politiken på riksnivå att vara representerad, poängen med det är att det är den som 

representerar partiernas politiska ställningstaganden i stort och tanken är att undersöka deras 

officiella ställning i frågan.  

Jag har valt att fokusera undersökningen på formuleringsarenan på riksnivå, därför är bara 

riksdagspartierna representerade. En anledning till detta är att uppsatsens utrymme är 

begränsat och att sätta gränsen vid riksdagspartierna blir därmed en tydlig gränsdragning.     

5.3 Material 
Det empiriska materialet för arbetet med uppsatsen består av följande material: 

Decentraliseringen: 

• Proposition 1988/89:4 Om skolans utveckling och styrning med tillhörande motioner 

1988/89:Ub2 (V), 1988/89:Ub4 (M), 1988/89:Ub5 (FP), 1988/89:Ub9 (C) och 

1988/89:Ub10 (MP). 

• Proposition 1989/90:41 Om kommunalt huvudmannaskap för lärare, skolledare, 

biträdande skolledare och syofunktionärer med tillhörande motioner 1989/90:Ub2 

(C), 1989/90:Ub3 (MP), 1989/90:Ub5 (M), 1989/90:Ub8 (V) och 1989/90:Ub9 (FP). 

• 1990/91:18 Om ansvaret för skolan med tillhörande motioner 1990/91:Ub35 (FP), 

1990/91:Ub14 (V), 1990/91:Ub6 (C), 1990/91:Ub37 (MP) och 1990/91:Ub5 (M). 

Återförstatligande: 

• Centerpartiet (2013) Utbildningspolitiskt program. 

• Folkpartiet liberalerna (2009) Partiprogram. 
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• Kristdemokraterna skolrapport (2013) En skola där ingen hålls tillbaka och ingen 

lämnas efter. 

• Moderaternas handlingsprogram (2013) Ett modernt arbetarparti för hela Sverige. 

Och Moderaternas framtidsförslag (2013) Framtidsförslag för hela Sverige. 

• Miljöpartiet (2013) Partiprogram. 

• Socialdemokraternas Ett program för förändring och Socialdemokraternas 

framtidsförslag. 

• Sverigedemokraterna (2011) Skolpolitisk inriktning. 

• Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap. 

5.4 Databearbetning och analysmetod 
För att analysera den insamlade data kommer textanalys användas som metod. Den utvalda 

data som undersökningen bygger på kommer jag vidare identifiera argument eller 

ställningstaganden kring ett återförstatligande av skolan och sedan placera in dessa i 

kategorier utifrån ekonomisk styrning, juridisk/ideologisk styrning och styrning genom 

kontroll och utvärdering. Textanalysen kommer alltså ha sin utgångspunkt från det teoretiska 

perspektivet. Textanalysen som metod kommer ha en koppling till Säfström & Östmans 

syftesrelaterade analys. Det innebär att göra kritiska textanalyser som kan anses vara bidrag i 

sig till det fortgående samtal om fenomenet eller händelsen som är i fokus (Säfström & 

Östman, 1999, s.115). Den utgår från två principer om kritik som Säfström & Östman kallar 

exponerande kritik och klargörande kritik. Exponerande kritik förklaras: 

 
Den exponerande kritiken identifierar och synliggör begränsningar, svagheter, 

nackdelar, motsättningar etc. inom t.ex. en tradition, kultur, diskurs, text och 

diskussion. (Säfström & Östman, 1999, s.115) 

 

Den exponerande kritiken vill alltså se saker på ett nytt sätt och bryta den tystnad som råder 

för att på så sätt öppna för möjligheten att omvärdera handlingar utifrån ett önskvärt, 

överrenskommet eller eftersträvansvärt syfte (Säfström & Östman, 1999, s.116).  Den andra 

principen för kritisk textanalys är den klargörande kritiken som förklaras:  

 
Den klargörande kritiken är inriktad mot våra möjligheter och/eller våra 

önskningar, syften och mål med våra liv, våra gemensamma verksamheter etc. 

(Säfström & Östman, 1999, s.117) 
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Den klargörande kritiken kan genom analyser identifiera och synliggöra alternativen som 

finns när det kommer till utformningen och utförandet av en verksamhet. Idén är att visa på 

vilka handlingsmöjligheter som finns och på det sättet öppna upp för samtal om vad det är 

som ska uppnås (Säfström & Östman, 1999, s.117f). I undersökningen i den här uppsatsen 

kommer det finnas en utgångspunkt i textanalysen från den klargörande kritiken. Utifrån det 

teoretiska perspektivet och därmed undersökningen av inställningarna i frågan om 

decentralisering och återförstatligande visa på vilka anledningar som ligger bakom de olika 

ställningstagandena och argumenten. Med hjälp av denna metod är tanken att genom 

uppsatsen synliggöra det samtal som pågår i frågan och klargöra det som ligger bakom det.  

Genom att arbeta med noggrann genomläsning av de texter som är valda för arbetet med 

uppsatsen så kommer partiernas olika ställningstaganden att identifieras och exemplifieras. 

Vidare kommer de olika ställningstagandena och argumenten som identifierats att 

kategorisera i enlighet med uppsatsens teoretiska perspektiv.  

5.5 Reflektion över metod 
Valet av metod är gjort utav anledning att ett syfte med uppsatsen är att försöka identifiera 

och kategorisera de olika partiernas inställning till skolans styrning vid decentraliseringen och 

frågan om ett återförstatligande. Därför är det viktiga att kunna identifiera och visa på de 

ståndpunkter de har som stärker deras inställning till frågan, men också att visa på varför de 

tycker som de gör. Även om jag i uppsatsen kommer att se till och identifiera argument 

kommer det inte vara frågan om en argumentations analys där pro et contra argument ska 

hittas och analysera. Detta för att det primära i denna uppsats är att se till aktörernas egen 

inställning i frågan.  

6. Resultat och analys 
Här kommer uppsatsens empiri redovisas och analyseras. Avsnittet är uppdelat utifrån de 

olika partierna och kommer att redovisa deras inställning vid decentraliseringen, deras 

inställning 2013 kring återförstatligande debatten och sist en jämförelse för att se hur eller om 

det skett någon övergripande förändring över tid. Inom dessa avsnitt kommer deras inställning 

till styrning presenteras utifrån de olika perspektiven ekonomisk styrning, juridisk/ideologisk 

styrning och styrning genom kontroll och utvärdering. När decentraliseringen genomfördes 

fanns Centerpartiet, Folkpartiet, Miljöpartiet Moderaterna, Socialdemokraterna och 

Vänsterpartiet representerade i riksdagen. Idag finns det ytterligare två partier som vid 

tidpunkten för decentraliseringen inte var representerade i riksdagen, det är 
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Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Det innebär att Kristdemokraterna och 

Sverigedemokraterna endast kommer presenteras utifrån deras inställning i frågan idag.  

6.1 Centerpartiet och decentraliseringen 
Centerpartiet lämnade in partimotioner mot propositionerna med sina synpunkter på förslagen 

om decentralisering av skolan. Centerpartiet hade vissa invändningar mot sakfrågor i 

decentraliseringsförslagen. I motion 1990/91:Ub6 som svarar mot propositionen Om ansvaret 

för skolan skrev Centerpartiet att de i många år hade förespråkat en decentralisering av 

skolväsendet (1990/91:Ub6, s.1). När det gällde kommunaliseringen av de anställda i skolan 

var Centerpartiet emot en sådan förändring (1988/89:Ub9, s.9).  

Ekonomisk styrning 

Centerpartiet menade att propositionerna som regering lagt fram angående en decentralisering 

av skolväsendet på flera plan var i rätt riktning mot ett större lokalt inflytande. Samtidigt hade 

de invändningar på de ekonomiska motiven till reformerna när de ansåg att: 

 
Den proposition som regeringen nu presenterat kan närmast ses som en bekräftelse på 

regeringens oförmåga att se de reella sambanden mellan skolans ekonomi och skolans 

utveckling. Propositionen innehåller många goda förslag och ytterligare steg mot ett ökat 

lokalt inflytande men den saknar helt ambitioner när det gäller skolans ekonomi, såvida 

man inte till dessa ambitioner skall räkna en fortsatt kostnadsövervältring på 

kommunerna. (1988/89:Ub9, s.2) 

 

Centerpartiets menade att det föreslagna statsbidragssystemet medförde att den statliga 

skoladministrationen kunde minskas men att de i förslaget saknade möjligheten till att 

förenkla även den kommunala skoladministrationen (1990/91:Ub6, s.5). De ville ha ett 

bidragssystem som i större utsträckning tog hänsyn till de olika förutsättningar som fanns 

mellan landets kommuner. Detta eftersom kommunernas strukturella och befolkningsmässiga 

behov och förutsättningar skiljde sig åt och därmed var även kostnaden för skolan olika ute i 

kommunerna (1990/91:Ub6, s.1).  

Centerpartiet motsatte sig kommunaliseringen av tjänster inom skolan med anledning av 

att det fanns en oro att kommunerna skulle göra ekonomiska nerskärningar inom skolan. De 

menade på att tidigare när kostnader lämnats över till kommunerna hade lett till att de gjort 

nerdragningar på de delar av skolan som redan bekostats av kommunen (1989/90:Ub2, s.3). 

Juridisk/ideologisk styrning 

När det kommer till den juridiska styrningen av skolan var Centerpartiets inställning att: 
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Erfarenheterna av hittillsvarande försök att öka målstyrningen av skolan visar att det är 

mycket svårt att med enbart denna metod verkligen nå ända fram till och påverka skolans 

dagliga verksamhet. Det finns därför idag – och sannolikt även under de närmsta åren – 

behov av en statlig styrning också av verksamhetens ramar. Denna styrning bör dock 

minimeras och koncentreras till strategiskt viktiga punkter, allt i syfte att så långt möjligt 

decentralisera beslutsfattandet och minska regelstyrningen av skolan. (1988/89:Ub9, s.3) 
 

Deras inställning till decentralisering av skolan och en förskjutning av styrningen närmare det 

lokala planet var positiv, däremot ville de gå lite lugnare fram när det gällde minskningen av 

det centrala inflytande över skolan. För en decentralisering innebar ett större ansvar för 

kommunerna, men Centerpartiet menade att skolan ändå var av nationellt intresse och att 

regering och riksdag därmed bär ett stort ansvar gällande att det i landet ska vara en likvärdig 

standard på utbildningen (1990/91:Ub6, s.1). Förslaget som regeringen gav om en lokal 

skolplan fick stöd av Centerpartiet, men med invändningen att den ska fastställas av 

kommunfullmäktige i kommunerna årligen istället för var tredje år (1990/91:Ub6, s.2).  

Styrning genom kontroll och utvärdering 

När det gällde styrningen av skolan genom kontroll och utvärdering var Centerpartiet för den 

förslagna avvecklingen av de tidigare skolmyndigheterna och inrättningen av det nya 

ämbetsverket Skolverket med ansvar för kontroll och utvärdering (1990/91:Ub6, s.5). 

6.1.1 Centerpartiet återförstatligande 

Centerpartiets inställning till frågan om ett återförstatligande av skolan 2013 förmedlas i deras 

utbildningspolitiska program. Centerpartiet vill att kommunerna även fortsättningsvis ska ha 

ansvaret över skolverksamheten (Centerpartiets utbildningspolitiska program, 2013, s.3). 

Ekonomisk styrning 

Gällande ekonomiska styrmedlen för skolan är Centerpartiets åsikt att fler aktörer 

skolmarknaden leder till konkurrens vilket leder till en högre kvalitet (Centerpartiets 

utbildningspolitiska program, 2013, s.3). Centerpartiets inställning är att:  

 
Vi är därför positiva till en mångfald av offentliga och privata leverantörer i hela 

utbildningssystemet, från förskola till högre utbildning. Det fria skolvalet och den därtill 

kopplade skolpengen är ett viktigt led för att tillse att elevernas valmöjlighet stärks. 

(Centerpartiets utbildningspolitiska program, 2013, s.3) 

 

Deras inställning är att skolpeng och det fria skolvalet fungerar som ett viktigt medel för att 
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upprätthålla valfrihet och skapandet av en positiv mångfald inom skolområdet.  

Juridisk/ideologisk styrning 

I det utbildningspolitiska programmet går det att läsa i frågan om att förstatliga skolan: 

 
Samtidigt är Centerpartiet ett decentralistiskt parti, som anser att beslut ska fattas så nära de 

berörda individerna som möjligt. Därför vill vi att kommunerna även fortsättningsvis ska ha 

ansvaret för skolan. Vi är övertygade om att ett förstatligande av skolan inte ger en mer 

likvärdig skola. (Centerpartiets utbildningspolitiska program, 2013, s.3) 

 

Centerpartiet utgångspunkt är att det ska finnas en likvärdig skola i hela landet, men som 

citatet visar menar de att ett förstatligande av skolan inte leder till en mer likvärdig skola. 

Kommunerna ska även i fortsättningen ansvara för skolan enligt Centerpartiet. Centerpartiet 

skriver att bara kommunerna följer skolans styrdokument finns möjligheten en fortsatt 

likvärdig skola (Centerpartiets utbildningspolitiska program, 2013, s.3). Genom juridiska 

styrmedel så som styrdokument finns möjligheten att påverka kommunerna i strävan efter en 

likvärdig utbildning.  

Styrning genom kontroll och utvärdering 

Centerpartiets inställning 2013 är att Skolinspektionen finns som kontrollorgan över 

skolverksamheten. Deras uppgift är att se till att huvudmännen följer de befintliga 

styrdokumenten (Centerpartiets utbildningspolitiska program, 2013, s.3). Enligt Centerpartiet 

finns det statliga inflytandet över skolan genom Skolinspektionen som ser till att de av staten 

bestämda styrdokumenten för skolan följs inom verksamheten. 

6.1.2 Centerpartiet jämförelse decentralisering och återförstatligande 

Centerpartiet var för en decentralisering av skolväsendet kring 1990-talet och de ser 2013 

ingen anledning till ett återförstatligande. Nedan redovisas om det skett några övergripande 

förändringar i deras inställning om hur skolan ska styras.  

Ekonomisk styrning 

I sina motioner vid decentraliseringen menade Centerpartiet utifrån ett ekonomiskt 

styrningsperspektiv att decentraliseringen skulle medföra en förenklad statlig administration, 

men inte en förenklad kommunal administration (1990/91:Ub6, s.5). De ville även se ett 

bidragssystem som tog hänsyn de olika lokala förutsättningarna som fanns mellan 

kommunerna (1990/91:Ub6, s.1). I frågan om skolans styrning 2013 gällande var ansvaret för 

skolan ska finnas utifrån ett ekonomiskt styrningsperspektiv är Centerpartiets ståndpunkt att 

skolpengen ska vara kopplad till den enskilda eleven. Det medför enligt Centerpartiet 
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valfrihet och en positiv mångfald på skolmarknaden där både offentliga och privata aktörer 

ges utrymme att bedriva skolverksamhet (Centerpartiets utbildningspolitiska program, 2013, 

s.3). De menar att fler aktörer på skolmarknaden leder till högre konkurrens och därmed högre 

kvalitet (Centerpartiets utbildningspolitiska program, 2013, s.3). Det har skett en förskjutning 

av Centerpartiets inställning till hur skolan ska styras med utgångspunkt i den ekonomiska 

styrningen. Kring decentraliseringen ville de att det skulle tas hänsyn till lokala skillnader när 

det gällde resursfördelning för att upprätthålla likvärdigheten, medan 2013 är deras inställning 

att skolpengen ska vara kopplad till den enskilda eleven och på så sätt skapa konkurrensen 

som leder till högre kvalitet inom skolväsendet.  

Juridisk/ideologisk styrning 

Centerpartiet inställning vid decentraliseringen föreslog en förändring av den statliga 

styrningen av skolan från den tidigare regelstyrningen till målstyrning, de ville att 

beslutsfattandet skulle flyttas närmare det lokala planet (1988/89:Ub9, s.3). Men att staten 

även fortsättningsvis skulle ha ett stort ansvar för att upprätthålla en likvärdig standard 

eftersom skolan var av nationellt intresse (1990/91:Ub6, s.1). Idag 2013 menar Centerpartiet 

att de styrdokument som skolan ska följa fungera för att upprätthålla en likvärdig standard 

inom skolan. Där kommunerna som ska ansvara för skolans genomförande, det eftersom 

Centerpartiet är ett decentralistiskt parti som förespråkar att ansvaret ska finnas nära 

individerna i verksamheten (Centerpartiets utbildningspolitiska program, 2013, s.3). När det 

gäller den juridisk/ideologiska styrnigen har Centerpartiet inte ändrat sin inställning till hur 

skolan ska styras. De vill ha ett system där ansvaret ligger lokalt och staten styr genom 

styrdokument, de ser inte att ett återförstatligade av skolan skulle leda till en mer likvärdig 

skola.  

Styrning genom kontroll och utvärdering 

Vid decentraliseringen av skolan var Centerpartiet för införandet av det nya ämbetsverket 

Skolverket som skulle ansvar för kontroll och utvärdering av skolverksamheten 

(1990/91:Ub6, s.5). Centerpartiets inställning 2013 är fortfarande att staten ska ha ansvar för 

kontroll och utvärdering av verksamheten genom Skolinspektionen (Centerpartiets 

utbildningspolitiska program, 2013, s.3). I frågan om styrning genom kontroll och utvärdering 

står Centerpartiet 2013 på samma ställe som vid decentraliseringen det vill säga att staten 

genom myndigheten Skolinspektionen ansvarar för att de av staten uppställda styrdokument 

följs av huvudmännen.  
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6.2 Folkpartiet och decentraliseringen 
Folkpartiets var i många avseenden positiv till en decentralisering, men de hade invändningar 

på var makten över skolan skulle befinna sig efter att en decentralisering genomförts. I 

motionen 1988/89:Ub5 menade de att:  

 
Det svenska skolsystemet kan decentraliseras långt mer än vad propositionen föreslår. 

Framför allt bör de lokalt verksamma – lärare, skolledare, elever och föräldrar – ges makt 

och möjligheter att forma sin skola efter sina önskemål. (1988/89:Ub5, s.1) 

 

Folkpartiet ville ha en decentralisering där ansvaret flyttas från central nivå, men betydligt 

närmar de verksamma inom skolan än vad propositionen föreslog. En anledning till detta var 

att Folkpartiet menade att de som stod närmast ett problem också var de som måste känna att 

de hade instrumenten att åtgärda dem (1988/89:Ub5, s.1). Folkpartiet uttryckte även sin 

ståndpunkt gällande decentralisering i motionen 1990/91:Ub35 där de menade att förslaget 

var i rätt riktning och att decentraliseringen var något som behövdes i den svenska skolan 

(1990/91:Ub35, s.1). Folkpartiet var för en decentralisering, men med invändningar mot det 

sättet regeringen föreslagit att den skulle genomföras. 

Ekonomisk styrning 

Folkpartiets var för förslaget om en decentralisering sett utifrån ett ekonomiskt 

styrningsperspektiv som innebar en minskad byråkrati i skolverksamheten och införandet av 

ett schabloniserat statsbidrag. I motionen 1990/91:Ub35 skrev de: 

 
Folkpartiet har i flera år efterlyst ett nytt och starkt schabloniserat statsbidragssystem, i 

första hand för grundskolan, men också för andra delar av skolväsendet. När ett förslag nu 

kommer är det välkommet. Vi kan konstatera att det till stora delar överrensstämmer med 

den politik Folkpartiet förespråkat i program och motioner. (1990/91:Ub35, s.2) 

 

Folkpartiet ville ha ett bidragssystem som innebar att pengarna knyts till eleverna i form av en 

elevpeng där statsbidraget består av ett bestämt belopp per elev. Detta medför exempelvis 

enligt Folkpartiet att skolor som är populära kan utöka sin verksamhet medan skolor med för 

få sökande istället måste ta till åtgärder för att på så sätt förbättra skolan (1988/89:Ub, s.4).  

I motionen 1990/91:Ub35 ville Folkpartiet även att möjligheten att fritt starta friskolor 

skulle finnas, men under förutsättningen att de följer de i samhället grundläggande 

värderingarna. Därför borde de få samma ekonomiska förutsättningar som andra skolor 

(1990/91:Ub35, s.10). 
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Juridisk/ideologisk styrning 

När det kommer till den juridiska styrningen av skolan ansåg Folkpartiet att den 

decentraliseringen som föreslogs inte gick tillräckligt långt. Istället för att föra ansvaret till 

kommunerna borde det flyttas till de som var verksamma i verksamheten, det vill säga 

eleverna, föräldrarna och lärarna. De menade att förflyttningen som föreslogs i propositionen 

innebar att Sverige fortfarande kommer att ha en politikerstyrd skola (1990/91:Ub35, s.1). 

Folkpartiet ansåg att när ansvaret och skyldigheterna överförs genom decentraliseringen till 

kommunerna måste staten stärka de verksammas ställning gentemot kommunen 

(1990/91:Ub35, s.1).  I motionen står det: 

 
Trots talet om decentralisering menar vi att regeringen i propositionen i för hög grad slår 

vakt om en politikerstyrd skola. Det är beklagligt därför de stora dynamiska effekterna i 

skolans förändringsarbete nås inte genom att sprida makten bland politiker utan genom att 

släppa in nya aktörer, nämligen hundratusentals lärare, elever och föräldrar. 

(1990/91:Ub35, s.4) 

 

För att de verksamma skulle få möjlighet att vara aktiva aktörer menade Folkpartiet att vissa 

frågor behöver regleras genom skollagen. Exempelvis gällde det rätten till att fritt välja skola, 

ekonomiska villkor som är rimliga för att starta nya skolor, elev och föräldrainflytande samt 

att skolan fritt inom ramen för läroplanen kunde använda egna pedagogiska metoder för 

undervisning (1990/91:Ub35, s.4).  

Folkpartiet skrev att det fanns vissa frågetecken i regeringens propositioner, i sin motion 

1989/90:Ub9 om huvudmannaskapet för de anställda i skolan skrev Folkpartiet:  

 
Å ena sidan hoppas skolministern att beslutsfattandet i skolan skall bli mer 

decentraliserat, å andra sidan lugnar han kritikerna bland lärarna med att den statliga 

styrningen av skolan skall bestå, för att garantera en skola som är likvärdig i hela landet. 

(1989/90:Ub9, s.13) 

 

Inställningen som fanns hos Folkpartiet var att förslaget om att kommunalisera inte var tydligt 

nog. Folkpartiet ansåg att förändringen endast innebar en förflyttning av makten från politiker 

på central nivå till politiker på lokal nivå. Deras inställning var att det var lärare, elever och 

föräldrar som skulle ha mer att säga till om inte politikerna (19989/90:Ub9, s.15). 
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Styrning genom kontroll och utvärdering 

Folkpartiet var i sin motion 1990/91:Ub35 mot propositionen Om ansvaret för skolan öppna 

för en diskussion över vilka styrnings- och korrigeringsinstrument som skulle finnas. Detta 

eftersom att alla de andra partierna var för att någon form av den statliga styrningen skulle 

finnas kvar även efter en decentralisering (1990/91:Ub35, s.4).   

6.2.1 Folkpartiet återförstatligande 

Folkpartiet är ett av de partier som 2013 har proklamerat att de vill att statens inflytande över 

skolverksamheten ska förstärkas. I sitt partiprogram från 2009 skriver de att Folkpartiets 

inställning är att huvudmannaskapet för skolan bör övergå till staten (Folkpartiets 

partiprogram 2009, s.7). Deras ställning i frågan om hur skolan ska styras presenteras genom 

deras partiprogram från 2009 samt från texter på deras hemsida. 

Ekonomisk styrning 

En anledning som Folkpartiet presenterar för att införa ett statligt huvudmannaskap som syftar 

till den ekonomiska styrningen av skolan är: 
 

För det andra har alla barn, oavsett var de bor, rätt till en likvärdig utbildning. I dag kan det 

skilja 50 000 kronor per elev mellan de kommuner som satsar mest på sin grundskola och de 

som satsar minst. I vissa kommuner klarar nästan alla elever kraven till gymnasieskolan, 

medan en stor andel ungdomar misslyckas i andra. Ingen ska få sämre förutsättningar i livet 

för att de råkar födas i en kommun som inte prioriterar utbildningsväsendet. (Folkpartiet.se, 

2013) 

 

Olikheten mellan vad kommunerna satsar på skolan är enligt Folkpartiet en av anledningarna 

till att utbildningen inte är likvärdig. Det är också en anledning för att förespråka ett 

återförstatligande av skolan. 

Juridisk/ideologisk styrning 

Folkpartiet anser att ända sedan decentraliseringens genomfördes har resultat och kvalitet i 

skolan försämrats. Därför vill Folkpartiet: 

 
I Folkpartiets skolpolitik ingår många inslag som skall förstärka den statliga styrningen, till 

exempel fler och tydligare nationella kunskapskrav i olika årskurser, nationella prov, 

distinktare betygssystem och vassare statlig inspektion. Men frågan om skolans framtida 

huvudmannaskap bör också diskuteras. Folkpartiet liberalerna vill se ett modernt statligt 

huvudmannaskap för det svenska skolväsendet. (Folkpartiets partiprogram, 2009, s.27) 
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Citatet ovan visar på att Folkpartiet vill att det statliga styrandet av skolan ska stärkas genom 

exempelvis juridisk styrning i form av tydligare nationella kunskapskrav. På Folkpartiets 

hemsida går det att läsa ytterligare om deras inställning i frågan gällande en statlig skola. 

Först och främst vill Folkpartiet öppna upp för debatten angående skolans framtida styrning 

och huvudmannaskap där som tidigare nämnts deras inställning är att skolan bör 

återförstatligas. Folkpartiet förespråkar ett modernt statligt huvudmannaskap. De menar att 

den blandning av kommunalt och statligt ansvar som finns idag, gör det svårt att utkräva 

ansvar för den verksamhet som bedrivs. De vill ha en tydligare ansvarsfördelning mellan stat 

och kommun, som det ser ut idag menar Folkpartiet att skolan är i en situation där kommun 

och stat skyller på varandra och att det är svårt att utkräva ett ansvar (Folkpartiet.se, 2013). 

Folkpartiet menar att som ansvarsfördelningen ser ut idag är det svårt att se vilket ansvar 

staten respektive kommunen har över styrningen av skolan. De vill istället att det ska finnas 

en tydlig ansvarsfördelning mellan aktörerna. På så sätt ska det gå att ställa tydliga krav på 

vem som ansvar för vad och därigenom undvika situationer där stat och kommun lägger över 

ansvaret på varandra när det uppstår problemsituationer. 

Som ytterligare anledning till ett återförstatligande av skolan som presenteras på 

Folkpartiets hemsida är ett exempel på juridisk/ideologisk styrning. De anser att läraryrkets 

status och attraktionskraft har minskat. Situationen de beskriver är att kommunalisering har 

inneburit att skolresultatet bland de som söker sig till läraryrket har blivit sämre, det har alltså 

blivit svårare att rekrytera personer med bra skolresultat till yrket (Folkpartiet.se, 2013). Det 

visar på hur Folkpartiet vill använda starkare statlig styrning för att arbeta med att höja 

statusen på yrket och därmed öka rekryteringsmöjligheterna till läraryrket. Med en större 

attraktionskraft för läraryrket kan kompetensen bland lärare höjas.  

Styrning genom kontroll och utvärdering 

Folkpartiet vill att statens styrning av skolan ska stärkas genom fler nationella prov inom 

skolan, tydligare kunskapskrav och betygsystem samt bättre statlig inspektion av 

skolverksamheten (Folkpartiets partiprogram, 2009, s.27). Inställningen ovan visar på hur 

Folkpartiet vill att staten inflytande över skolverksamheten ska öka, med mer prov, mer 

konkreta krav och genom inspektion stärka den statliga styrningen av skolan.  

6.2.2 Folkpartiet jämförelse decentralisering och återförstatligande 

Folkpartiet var positiva till en decentralisering av skolan, de ville flytta ansvaret över skolan 

från central till lokal nivå (1988/89:Ub5, s.1). De ansåg att en decentralisering var något som 



 26 

behövdes i den svenska skolan (1990/91:Ub35, s.1). Folkpartiet vill 2013 stärka det statliga 

inflytandet genom att återförstatliga skolan (Folkpartiets partiprogram 2009, s.7).  

Ekonomisk styrning 

Folkpartiet ville vid decentraliseringen ha ett system med elevpeng där statsbidraget bestod av 

ett bestämt belopp knutet till den enskilda eleven (1990/91:Ub35, s.2). De ville även att 

friskolor och andra skolor skulle ha samma ekonomiska förutsättningar (1990/91:Ub35, s.10). 

I frågan om ett återförstatligande idag ur ett ekonomiskt styrningsperspektiv anser Folkpartiet 

att ett statligt huvudmannaskap ska införas eftersom de ekonomiska förutsättningarna inte är 

likvärdiga mellan kommunerna i landet (Folkpartiet.se, 2013). Sett ur ett ekonomiskt 

styrningsperspektiv har Folkpartiet en ändrad syn på den statliga styrningen. Vid 

decentraliseringen var fokus på att bidraget skulle vara knutet till varje enskild elev, men idag 

menar Folkpartiet att de ekonomiska förutsättningarna inte är likvärdiga då det kan vara stora 

skillnader mellan de olika kommunerna i landet vilka ekonomiska förutsättningar som ges till 

skolverksamheten. Därför vill de att staten ska ha starkare inflytande över den ekonomiska 

styrningen av skolan. 

Juridisk/ideologisk styrning 

Vid tiden för decentraliseringen ville Folkpartiet att decentraliseringen skulle genomföras för 

att de ville komma från en politikerstyrd skola och istället att ansvaret förflyttas till de som 

finns ute i verksamheten. Statens skulle se till att stärka de verksammas ställning gentemot 

kommunerna (1990/91:Ub35, s.1). Deras tanke var även att skolorna i landet fritt inom ramen 

för de statligt bestämda läroplanerna skulle kunna bestämma sin egen pedagogiska inriktning 

(1990/91:Ub35, s.4). När ett återförstatligande diskuteras 2013 vill Folkpartiet införa ett 

modernt statligt huvudmannaskap med fler och tydligare kunskapskrav och nationella prov, 

samt att de förespråkar ett mer distinkt betygssystem (Folkpartiet partiprogram, 2009, s.27). 

Folkpartiet anser att den ansvarsfördelning som finns mellan stat och kommun är alldeles för 

otydlig vilket medför svårigheter att ställa krav på de olika instanserna (Folkpartiet.se, 2013). 

De vill satsa mer på utbildning och höja kraven på lärare för att kunna höja kompetensen 

inom skolverksamheten (Folkpartiet.se, 2013). Från tiden för decentraliseringen har 

Folkpartiet ändrat inställning på vissa punkter inom juridisk/ideologisk styrning, de vill att 

staten ska stärka sin styrning över skolan. Folkpartiet vill att staten ska ha mer inflytande och 

kunna ställa högre krav på både skolverksamheten och utbildningen av lärare. Att införa fler 

och tydligare krav på kunskaper, fler prov och nytt betygsystem stärker Folkpartiet det statliga 

ansvaret för skolan.  
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Styrning genom kontroll och utvärdering 

När förslagen om decentralisering lades fram hade Folkpartiet inte tagit någon tydlig ställning 

för styrning genom kontroll och utvärdering. De öppnade däremot för en diskussion i frågan 

eftersom andra partier vill behålla det statliga inflytande i någon form på området 

(1990/91:Ub35, s.4). Folkpartiet vill 2013 ha en starkare statlig styrning genom kontroll av 

skolverksamheten (Folkpartiets partiprogram, 2009, s.27). På området styrning genom 

kontroll och utvärdering har Folkpartiet från decentraliseringen till frågan om ett 

återförstatligande tagit en tydligare ställning i frågan om den statliga styrningen. Från att 

öppna för diskussion på området då till att 2013 vilja ha en starkare styrning från staten 

genom kontroll och utvärdering.  

6.3 Kristdemokraterna återförstatligande 
Kristdemokraterna tillhörde inte riksdagen när decentraliseringen genomfördes, därför 

presenteras endast deras inställning i frågan om ett återförstatligande. Kristdemokraternas 

ställning i frågan om skolans styrning presenteras i den skolpolitiska rapport som de släppte 

2013. Kristdemokraterna skriver i sin skolrapport att: 

 
Kommunaliseringen av skolan, som genomfördes under tidigt 1990-tal, borde inte ha 

genomförts. Men att återförstatliga skolan nu i ett skede då många och omfattande 

reformer för skolan ska förverkligas, skulle inte ge skolan den arbetsro som behövs. Om 

den oroande utvecklingen i skolan skulle fortsätta under en längre tid – trots genomförda 

reformer – kan frågan om återförstatligande av skolan behöva omprövas. 

(Kristdemokraternas skolrapport, 2013, s.10) 

 

För tillfället vill Kristdemokraterna se vilket resultat som de reformer som regeringen 

genomfört de senaste åren fungerar innan de överväger att omvärdera frågan om ett 

återförstatligande av skolan.  

Ekonomisk styrning 

Kristdemokraterna skriver i skolrapporten att både fristående och kommunala skolor ska ha 

samma villkor för att kunna bedriva verksamheten. De vill att skolpengen ska fördelas efter 

samma princip oberoende vilken huvudman en skola har, det är eleverna och föräldrarna som 

ska avgöra vilka skolor som ska finnas (Kristdemokraternas skolrapport, 2013, s.32). Ur ett 

ekonomiskt styrningsperspektiv menar Kristdemokraterna att varken staten eller kommunen 

ska styra vilka skolor som ska finnas, utan det är det fria skolvalet som ska vara avgörande. 
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Juridisk/ideologisk styrning 

 För Kristdemokraterna är det viktigt att styrningen av skolan sker på rätt nivå, de skriver i 

rapporten att:  

 
En risk är också att beslut över skolfrågor läggs på fel nivå. En central idé i kristdemokratin 

är att beslut ska läggas på den mest ändamålsenliga nivån. Därför behöver det föras en 

diskussion om ansvarsfördelning och vilken roll politiken ska ha. Vår utgångspunkt är att 

undervisningen ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet, inte politiska 

modenycker. Därför behöver lärarnas kompetens och roll stärkas och politikens gränser 

noga bevakas. (Kristdemokraternas skolrapport, s.7f) 

 

Kristdemokraterna vill att skolans ansvar ska vara tydligt fördelat mellan profession och 

politik. De vill att rollfördelningen ska vara tydligare och att lärarna stärks i sitt arbete. 

Styrning genom kontroll och utvärdering 

Kristdemokraterna har som kan kopplas till styrningen genom kontroll och utvärdering av 

skolan är att:  

 
Vidga Skolinspektionens uppdrag till att också ge förbättringsorienterad återkoppling som 

stödjer skolorna i arbetet med att åtgärda missförhållanden, brister och kvalitetsproblem. 

(Kristdemokraternas skolrapport, s.19) 

 

Kristdemokraterna vill utvidga Skolinspektionens uppdrag, där de vill att de i framtiden även 

ska arbeta med skolorna med deras förbättringsarbete.  

6.4 Miljöpartiet och decentraliseringen 

Miljöpartiet avslog propositionen om det kommunala huvudmannaskapet då de ansåg att den 

innebar alltför många frågetecken. De efterfrågar istället att regeringen kom med ett nytt 

genomarbetat förslag (1989/90:Ub3, s.6). I övrigt hade Miljöpartiet en positiv inställning till 

en decentralisering av skolverksamheten. Miljöpartiet skrev i motionen 1990/91:Ub37 att: 

 
Miljöpartiet de gröna anser att proposition 1990/91:18 präglas av ett positivt anslag och är 

ett steg på väg mot decentralisering, men den tar inte steget fullt ut och lägger ansvaret på 

skolenheten. (1990/91:Ub37, s.3) 
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Miljöpartiet menade på att decentraliseringen skulle ske i ett ytterligare steg än vad föreslaget 

innebar. De ansåg att skolenheten skulle få ett större ansvar med införandet av en egen 

styrelse som hade ett eget budgetansvar (1990/91:Ub37).  

Ekonomisk styrning 

När det gällde ekonomiskt styrning av skolan menade Miljöpartiet att statsbidraget till 

skolverksamheten skulle utgå i form av ett elevrelaterat statsbidrag, vilket står fritt för skolans 

styrelse att förfoga över. De menade att skolans styrelse med sin kunskap om verksamheten 

kan använda resurserna efter de behov och förutsättningarna som fanns lokalt (1990/91:Ub37, 

s.3). Miljöpartiet föreslog ett eget tredelat förslag till nytt statsbidragssystem för 

skolverksamheten. Del ett utgjordes av ett generellt statsbidrag till hela den kommunala 

verksamheten grundat på ett skatteutjämningssystem beroende på kommunernas skattekraft 

och struktur. Del två var ett riktat statsbidrag till skolan i form av en elevpeng som var lika i 

hela landet och som följde eleven till den skolan de gick på. Den sista delen var en 

barnomsorgspeng som utgår till den verksamhet föräldrarna placerat sitt barn (1990/91:Ub37, 

s.5). Skolor som följer skollagar och de mål och riktlinjer som sätts upp via läroplaner skulle 

enligt Miljöpartiet ha samma ekonomiska förutsättningar och villkor (1988/89:Ub10, s.15). 

Juridisk/ideologisk styrning 

När det kommer till juridisk/ideologisk styrning ansåg Miljöpartiet att makten skulle ligga hos 

den lokala skolan. Varje skola skulle ha en egen styrelse som ansvarar för skolans 

organisation och fatta beslut om skolans verksamhet baserat på de av staten utformade 

läroplanernas mål och riktlinjer (1988/89:Ub10, s.14). Miljöpartiet ställning när det gäller 

ideologisk styrning var att för deras del var det av stor vikt att satsningar gjordes på 

fortbildning. De föreslog i sin motion 1990/91:Ub37 satsningar på fortbildning av 

skolpersonalen, de menade på att det skulle finnas rätt för lärarna att var sjunde år ägna en 

termin till studier eller yrkespraktik (1990/91:Ub37, s.5). 

6.4.1 Miljöpartiet återförstatligande 

Miljöpartiet skriver i sitt partiprogram om hur de ser på styrningen av skolan 2013.  

Ekonomisk styrning 

Om styrning av skolan ur ett ekonomisk styrningsperspektivet skriver Miljöpartiet i sitt 

partiprogram att: 

 
För att mötet mellan lärare och elev ska fungera behöver skolan tillräckligt med resurser. 

(Miljöpartiets partiprogram, 2013, s.7) 
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Ur ett ekonomiskt styrningsperspektiv bygger Miljöpartiets syn på att det är eleverna och 

lärarna som är det viktiga i verksamheten, därmed är det viktigt för Miljöpartiet att det finns 

tillräckligt med resurser i skolverksamheten för att mötet mellan eleverna och lärarna ska 

fungera.  

Juridisk/ideologisk styrning 

I Miljöpartiets partiprogram går det att läsa att:  

 
Politikens uppgift är att skapa förutsättningar för en skola där vi kan lita till elevens 

nyfikenhet och lärarens kompetens. Politikens uppgift är inte att detaljstyra och kontrollera 

pedagogen i dennes arbete. Förändringsarbete i skolan måste förankras i samspel med skolan, 

eleverna och alla som arbetar där. (Miljöpartiets partiprogram, 2013, s.6) 

 

Citatet från deras partiprogram går att koppla till frågan om ett återförstatligande av skolan. I 

partiprogrammet beskriver Miljöpartiet om de olika rollerna kring skolan. Politiken ska inte 

detaljstyra skolan utan att den måste ha förtroende för eleverna och lärarna i verksamheten. 

Den politiska aspekten på skolfrågan enligt Miljöpartiet är att skapa förutsättningar för skolan 

och den verksamhet som bedrivs.  

Styrning genom kontroll och utvärdering 

Miljöpartiet anser att genom inspektion och kontroll har staten makt över skolan. De ger 

exempel på statlig styrning genom kontroll och utvärdering i partiprogrammet: 

 
Alla skolor, oavsett huvudman, ska vara föremål för fungerande kontroll genom en stark 

offentlig inspektion. (Miljöpartiets partiprogram, 2013, s.8) 

 

Staten som kontrollorgan av verksamheten är det som Miljöpartiet trycker på. På deras 

hemsida går det att läsa att de vill ha en skola som fokuserar på att lärare ska vara lärare 

istället för den politik som Jan Björklund förespråkar som de menar bygger på detaljstyrning 

och ökade arbetsuppgifter för de verksamma (Mp.se, 2013).  

6.4.2 Miljöpartiet jämförelse decentraliseringen och återförstatligande 

Miljöpartiet var positivt inställda till en decentralisering kring 1990-talet även om de ansåg att 

den enskilda skolenheten kunde få större inflytande än föreslaget (1990/91:Ub37). De ser inte 

heller någon anledning att återförstatliga skolan idag.  
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Ekonomisk styrning 

När decentraliseringen föreslogs ville Miljöpartiet ha ett elevrelaterat statsbidrag som skolans 

styrelse kunde disponera fritt efter det lokala behovet (1990/91:Ub37, s.3). Miljöpartiet 

föreslog även ett eget förslag på nytt bidragssystem (1990/91:Ub37, s.5). De ansåg även de 

skolor som följde de statligt fastställda skollagar och läroplaner skulle ha rätt till likvärdiga 

ekonomiska förutsättningar och villkor (1988/89:Ub10, s.15). Den ekonomiska styrningen av 

skolan 2013 handlar för Miljöpartiet om att det ska finnas tillräckliga resurser i inom 

skolverksamheten (Miljöpartiets partiprogram, 2013, s.7). När det gäller den ekonomiska 

styrningen av skolan går det inte att utläsa någon förändring i inställning från Miljöpartiet, 

utan att för deras del handlar det snarare om att det måste finnas tillräckliga resurser för att 

lärare och elever ska kunna bedriva en bra verksamhet. 

Juridisk/ideologisk styrning 

Staten skulle enligt Miljöpartiet utforma läroplanernas mål och riktlinjer som 

skolorganisationen skulle följa (1988/89:Ub10, s.14). Fortbildning av lärare var ett område 

som Miljöpartiet ville stärka enligt sina motioner (1990/91:Ub37, s.5). I frågan om ett 

återförstatligande 2013 menar Miljöpartiet att det inte är det politiska inflytandet över skolan 

som måste stärkas utan de verksamma som måste stärkas genom ett ökat förtroende 

(Miljöpartiets partiprogram, 2013, s.6). Miljöpartiet har inte ändrat inställning över den 

statliga styrningen i ett juridisk/ideologisk perspektiv, de förespråkar ett ökat förtroende och 

förändringar tillsammans med de verksamma inom skolan före en starkare statlig styrning. 

Styrning genom kontroll och utvärdering 

I sina motioner vid decentraliseringen skriver inte Miljöpartiet något om hur staten ska styra 

skolan genom kontroll och utvärdering. Miljöpartiets inställning 2013 är att kontroll genom 

offentlig inspektion av den verksamhet huvudmännen bedriver är ett viktigt styrmedel 

(Miljöpartiet partiprogram, 2013, s.8). 

6.5 Moderaterna och decentraliseringen 
Vid decentraliseringen ansåg Moderaterna att det politiska systemets uppgift var att skapa 

tydliga mål och möjligheter, inte toppstyra det arbetet som sker i skolan (1988/89:Ub4, s.3). I 

motionen 1990/91:Ub5 Om ansvaret för skolan var Moderaternas inställning att: 

 
Moderata samlingspartiet förordar en långt gående målstyrning och decentralisering. 

(1990/91:Ub5, s.4) 
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De ansåg att den decentraliseringen som föreslagits istället skulle leda till en ökning av den 

byråkrati som funnits i skolväsendet.  Redan i sin motion 1988/89:Ub4 utryckte de sin 

ståndpunkt kring decentraliseringen så här: 

 
Kommunerna har redan i dag ansvaret för organisera skolverksamheten. Det eftersträvade 

lokala inflytandet får enligt vår mening inget större genomslag om inte ansvaret förs ner till 

den enskilda skolan. Ett sådant i verklig mening lokalt inflytande kan leda till att 

skolpersonal, föräldrar och elever gemensamt söker de lösningar som leder till att målen 

nås. (1988/89:Ub4, s.11) 

 

Moderaterna ville att decentraliseringen skulle ta ytterligare steg och att makten skulle ner till 

den enskilda skolan. Det är först då de verksamma kan utföra reella förändringar inom skolan. 

I motionen 1989/90:Ub5 menade de på att förnyelsen inom den offentliga sektorn måste 

innebära att politikerna lämnar över makt till de som var i verksamheten (1989/90:Ub5, s.10). 

Det fanns hos Moderaterna ett stöd för en decentralisering av skolan, men synpunkter på hur 

regeringen föreslog att den skulle genomföras.  

Ekonomisk styrning 

Gällanden ett ekonomiskt styrningsperspektiv skrev Moderaterna i motionen 1990/91:Ub5 att 

det förslag regeringen lagt om ett nytt bidragssystem var ett steg i rätt riktning, men att det 

ligger ett stort fel i att det var politiken som avgör vilken skola eleverna ska gå i och inte den 

enskilde eleven (1990/91:Ub5, s.5). Alla skolor borde ha samma ekonomiska förutsättningar, 

vare sig de drivs i offentlig eller privat regi. Det innebar att Moderaterna ansåg att det statliga 

bidraget borde följa eleven och dennes val av skola. Valfriheten gör att bra skolor blir 

efterfrågade och därmed skapas ett tryck på övriga skolor att förbättra sin verksamhet 

(1990/91:Ub5, s.6). Moderaterna skrev vidare i motionen att: 

 
Regeringens förslag innebär att ansvaret för skola förs över till kommunerna. Den föreslagna 

decentraliseringen får emellertid inte leda till att en central byråkrati ersätts av en växande 

lokal administration. Resurserna skall användas för utbildning. (1990/91:Ub5, s.7) 

 

Att den av regeringen föreslagna decentraliseringen enligt Moderaterna kunde leda till en 

ökad kommunal byråkrati var något som de var inne på redan i motionen 1989/90:Ub5, 

Moderaterna misstänkte att regeringen föreslog en kommunalisering för att kommunerna 

skulle få ta över de kostnader som tidigare legat på staten (1989/90:Ub5, s.13). Det var också 

en anledning till att de ansåg att regeringen skulle dra tillbaka sitt förslag.  
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Moderaternas vill att det ekonomiska bidraget till skolan ska följa eleven i form av en 

elevpeng och därmed också underlätta individens egna val av skola. Valfriheten är en viktig 

aspekt för Moderaterna när de anser att den decentralisering som föreslås inte är 

tillfredställande fullt ut.  

Juridisk/ideologisk styrning 

Om den juridisk/ideologiska styrningen var Moderaternas inställning till decentraliseringen 

att:  

 
Vår utgångspunkt är att politikerna skall ange vilka mål som skall nås. Sedan bör de med 

minsta möjliga reglering ge skolans personal förtroende att på det sätt den finner bäst arbeta 

för att nå dessa mål. Det är lärarnas inflytande över skolarbetet som skall stärkas, inte 

politikernas. (1988/89:Ub4, s.4) 

 

Moderaterna förespråkade en reglering genom styrdokument, men att sedan måste 

genomförande överlämnas till de i verksamheten. I motion 1990/91:Ub5 skrev Moderaterna 

att läroplanerna var mycket viktiga styrmedel och de skulle skrivas så det finns tydliga mål 

där kunskaper och färdigheter är i centrum (1990/91:Ub5, s.4).  

Moderaterna hade även synpunkter på antalet beslutsnivåer inom skolan: 

 
Vi har i andra sammanhang redovisat det orimliga antalet beslutsnivåer i skolans värld. 

Riksdag – regering – departement – SÖ – länsskolnämnd – skolstyrelse – eventuell 

kommundelsnämnd – eventuell ledningsgrupp på skola – rektor – lärare och elever. Det blir 

7-8 nivåer ovanför den nivå där undervisningen bedrivs. (1988/89:Ub4, s.11) 

 

Moderaterna ansåg att det var ett system med alldeles för mycket byråkrati, istället 

förespråkade de ett rakare styrsystem med färre nivåer av inblandade aktörer. De tycker inte 

att det från centralt håll ska bestämmas i detalj hur skolledningen ska organiseras utan de 

viktigaste är att det lokalt finns en organisation som leder till att målen för skolan uppnås i så 

stor utsträckning som möjligt (1988/89:Ub4, s.11). I sin motion 1990/91:Ub5 ställer de krav 

på att det ska erbjudas fortbildning av lärare, vilket ska ge lärare rätten till ämnesinriktad 

fortbildning om 20 poäng åtminstone vart 10 år (1990/91:Ub5, s.10). 

Styrning genom kontroll och utvärdering 

 Moderaterna ansåg att ett fritt skolval innebar att elevens val i sig fungerade som en 

utvärdering över hur den enskilda skolan fungerade (1988/89:Ub4, s.8). De menade att det val 

elever och föräldrar gjorde kunde fungera som utvärdering över om en skola fungerade eller 
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inte. Utöver det stöttade Moderaterna förslaget i proposition 1990/91:18 Om ansvaret för 

skolan om en avveckling av den statliga skoladministrationen och inrättandet av ett nytt 

statligt ämbetsverk för utvecklingsarbete och utvärdering (1990/91:Ub5, s.7). Samtidigt fanns 

det en reservation om att de inte såg det som lämpligt att samma organisation som ger 

förutsättningarna samtidigt utvärderar dess resultat. Utvärderingsarbetet borde genomföras av 

en fristående organisation istället menade Moderaterna (1990/91:Ub5, s.7).  

6.5.1 Moderaterna återförstatligande 

Moderaterna inställning i frågan om ett återförstatligande av skolan är att det kommunala 

ansvaret i skolan även i framtiden har en viktig roll, i deras framtidsförslag skriver de: 

 
Vi måste vårda de reformer som är införda, men samtidigt fortsätta att tänka nytt och 

fortsätta rusta för framtiden. I det arbetet är kommunalt ledarskap i skolfrågan 

betydelsefullt. (Moderaternas framtidsförslag, 2013, s.24) 

 

Moderaterna menar att de reformer de genomfört hittills måste få chans att implementeras 

fullt ut, det tar tid och måste därmed få möjlighet att sätta sig ordentligt innan frågan om ett 

återförstatligande blir aktuellt att diskutera.  

Ekonomisk styrning 

I sitt framtidsförslag presenterar Moderaterna idéer som strävar mot att stärka det lokala 

inflytandet och ansvaret. Där förslår de att: 

 
Stärk rektorers självständighet. Inom många kommunala skolsystem saknar rektorerna reell 

makt att planera sin verksamhet självständigt, både pedagogiskt och ekonomiskt.  

(Moderaternas framtidsförslag, 2013, s.46) 

 

Moderaterna vill att det ska finnas bättre möjligheter till långsiktigt tänkande för skolledare. 

Enligt Moderaterna finns det olika sätt att ge skolledarna större möjligheter att styra sin egen 

skola. I framtidsförslaget skriver Moderaterna: 

 
Alla kommuner är olika och kräver därmed olika lösningar, men det första man behöver göra 

är att erkänna att det finns problem med långa beslutsvägar och överdriven detaljstyrning i 

många skolorganisationer. En variant som används i vissa kommuner är att lägga ut ansvaret 

för en skolenhet på en lokal styrelse som direktförvaltar en skola. En annan variant är att 

arbeta inom de befintliga strukturerna för att minska politikernas detaljstyrning och skala bort 

lager med onödig byråkrati. (Moderaternas framtidsförslag, 2013, s.46) 
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I citatet från deras framtidsförslag visar Moderaterna på hur de ser kring den lokala 

organisationen av skolan. För att minska den detaljstyrning som förekommer i vissa 

skolorganisationer, menar Moderaterna att en möjlighet är att öka det lokala ansvaret genom 

att fler kommuner lägger ansvaret hos de lokala skolorganisationerna som därmed kan 

direktförvalta skolenheten.  

Juridisk/ideologisk styrning 

Moderaterna har även ett handlingsprogram där de redogör på ett tydligt sätt över deras syn på 

rollfördelningen gällande ansvaret för skolan, de skriver: 

 
Staten och skolans huvudmän, det vill säga huvudsakligen kommunerna, ska ha ett 

gemensamt ansvar för skolans kvalitet, utveckling och likvärdighet. Huvudmännen har i 

uppdrag att genomföra vad som exempelvis framgår av läroplaner och kursplaner. Men även 

staten har ett väsentligt ansvar. Staten ska värna likvärdigheten i landets skolor genom 

regelbunden tillsyn och konstruktivt stöd. Alla skolor ska präglas av en strävan mot tydliga 

mål och resultat. Tillsammans ska stat och huvudmän utjämna livschanser för eleven. 

(Moderaternas handlingsprogram, 2013, s.15) 

 

Moderaterna ser på den statliga juridisk/ideologiska styrningen att det är staten som styr 

genom juridiska dokument så som läroplaner och kursplaner och huvudmännen ansvarar för 

att genomföra det som bestäms genom dessa. Det är staten och huvudmännen som måste ta ett 

gemensamt ansvar för att skolan är likvärdig. 

Styrning genom kontroll och utvärdering 

Moderaterna anser att staten har ett väsentligt ansvar för skolans verksamhet, genom tillsyn 

och stöd ska staten se till att skolorna i landet är likvärdiga (Moderaternas handlingsprogram, 

2013, s.15). Enligt Moderaterna är statens huvudansvar över skolverksamheten att med 

styrningen genom kontroll och utvärdering styra den verksamhet som bedrivs i kommunerna. 

På det sättet kan staten styra genom att se till att huvudmännen följer de regler och riktlinjer 

som finns i styrdokumenten.  

6.5.2 Moderaterna jämförelse decentraliseringen och återförstatligande 

Moderaterna var för en decentralisering av skolverksamhet kring 1990-talet (1990/91:Ub5, 

s.4). Frågan om ett återförstatligade är inget de vill diskutera fören de reformer som 

genomförts hittills hunnit implementeras fullt ut men att kommunerna även framöver ska ha 

en stark roll inom skolan (Moderaternas framtidsförslag, 2013, s.24).  
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Ekonomisk styrning 

Vid decentraliseringen ansåg Moderaterna att alla skolor borde ha samma ekonomiska 

förutsättningar och det oberoende från om de drevs i offentlig eller privat regi. Det statliga 

bidraget skulle enligt Moderaterna följa den enskilda eleven och dennes val av skolan 

(1990/91:Ub5, s.5). Moderaterna menade vid decentraliseringen att det fanns en risk att när 

ansvaret skjuts från stat till kommunen att den lokala skoladministrationen ökar och tar 

resurser från själva skolverksamheten (1990/91:Ub5, s.7). Moderaterna inställning 2013 är att 

rektorernas roll måste stärkas, den politiska detaljstyrningen måste minska och onödig 

byråkrati minskas (Moderaternas framtidsförslag, 2013, s.46). Moderaternas inställning är 

2013 liknande den vid decentraliseringen, den skoladministrativa kostnaden de menade skulle 

öka genom decentraliseringen vill de 2013 minska genom att öka den enskilda skolans 

möjlighet att bedriva sin verksamhet mer fristående från politiskt inflytande.  

Juridisk/ideologisk styrning 

När decentraliseringen diskuterades var Moderaternas inställning att staten skulle reglera 

verksamheten genom styrdokument men att genomförandet skulle överlämnas till de 

verksamma (1988/89:Ub4, s.4). Läroplanerna var viktiga styrmedel där tydliga mål med fokus 

på färdigheter och kunskaper skulle finnas (1990/91:Ub5, s.4). Moderaternas inställning 2013 

kring den juridisk/ideologiska styrningen är att staten ska styra genom läroplaner och 

kursplaner och skolans huvudmän står för genomförandet. Staten och huvudmännen har ett 

gemensamt ansvar över skolans kvalitet, utveckling och likvärdighet 1990/91:Ub5, s.4). Inom 

området juridisk/ideologisk styrning har Moderaterna inte ändrat sin inställning mellan de 

båda debatterna.  

Styrning genom kontroll och utvärdering 

Moderaterna var vid decentraliseringen för införandet av Skolverket som skulle stå för 

utvärderingen av skolverksamheten, men de såg hellre att det gjordes av en fristående 

organisation (1990/91:Ub5, s.7). Med Skolinspektionen som finns 2013 anser Moderaterna att 

styrning genom kontroll och utvärdering är det starkaste statliga styrmedlet och statens 

huvudansvar (Moderaternas handlingsprogram, 2013, s.15). Inte heller i frågan om styrning 

genom kontroll och utvärdering har Moderaterna ändrat inställning från 

decentraliseringsfrågan till frågan om ett återförstatligande. Med Skolinspektionen har staten 

sitt huvudansvar genom att kontrollera och utvärdera den verksamhet som bedrivs av 

skolornas huvudmän.  
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6.6 Socialdemokraterna decentraliseringen 
Den socialdemokratiska regeringen lämnade in de tre propositionerna som låg till grund för 

decentraliseringen. I propositionen 1989/90:41 skrev Socialdemokraterna att föra ansvaret för 

verksamheten närmare människorna och en utökning av kommunernas ansvar över skolan, 

kan ses som ett led i en ökad demokratisering (1989/90:41, s.4). Att decentralisera den 

offentliga sektorn var en övergripande inställningen hos Socialdemokraterna, det gällde inte 

bara skolan. Socialdemokraterna menade att huvudinriktningen var att en förenkling och 

decentralisering skulle eftersträvas. Detta för att den detaljstyrning som rådde i kommunerna 

skulle minska och därmed friheten öka (1988/89:4, s.6). Genom att flytta ansvaret neråt i 

organisationer och närmare de verksamma, var tanken att individernas frihet skulle öka, 

samhället skulle bli mer demokratiskt och byråkratin skulle minska.  

Ekonomisk styrning 

Att skolväsendet skulle decentraliseras och de anställningarna inom skolan skulle ändras från 

statligt till kommunalt reglerade var några av förslagen som Socialdemokraterna 

presenterande. För att det skulle kunna göras hänvisade Socialdemokraterna till ett antal 

ekonomiska anledningar. De menade att en förnyelse av den offentliga sektorn skulle skapa 

bättre förutsättningar för att uppnå målen och effektivare utnyttja de tillgängliga resurserna 

inom den offentliga verksamheten. Det genom att ge kommunerna ett samlat driftansvar, 

vilket medför större möjligheter till lokala lösningar och prioriteringar (1989/90:41, s.4). I 

proposition 1990/91:18 skriver Socialdemokraterna att det fanns en begränsning i möjligheten 

att tillföra mer resurser till den offentliga sektorn, istället måste de befintliga resurserna 

användas bättre. Genom ett ökat inflytande för de som var beroende av verksamheten kunde 

den också bli effektivare, prestationerna kunde motsvara behovet och kvaliteten i relation till 

insatt resurs bli bättre (1990/91:18, s.17). Att ge kommunerna ett ökat ansvar och större frihet 

över skolverksamheten var en del i Socialdemokraternas idé för decentraliseringen. 

Socialdemokraterna ville förändra statsbidraget till skolan så att det i fortsättningen enbart 

skulle vara ett finansiellt stöd och inte styra verksamheten som det tidigare gjort (1990/91:18, 

s.21). Detta var en del i förändringen av den ekonomiska styrningen av skolan, där ansvaret 

förflyttas från stat till kommun. I propositionen stod det: 

 
De förtroendevalda kan på ett mer uttalat och tydligt sätt än hittills visa sina medborgare 

och sin personal vilken vikt de lägger vid skolverksamheten i kommunen och vilken 

utveckling de eftersträvar. (1990/91:18, s.22) 
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Förändring av statsbidraget från staten, var ett led i att det kommunala ansvaret för 

skolverksamheten skulle kunna bli möjlig. Det finansiella stödet till skolan skulle utgå i form 

av ett sektorsbidrag som gav kommunerna ett samlat bidrag som de kunde disponera fritt 

inom bestämda ramar så som lagar och läroplaner. Detta gav huvudmännen möjlighet att 

utforma verksamheten efter de lokala förutsättningarna och de lokala behoven. Det medför 

också enligt Socialdemokraterna ett stort utrymme för decentralisering och därmed möjlighet 

för personalen i skolan, eleverna och deras föräldrar till ökat inflytande och ansvar 

(1990/91:18, s.58).  

När det gällde de statligt reglerade anställningarna av lärarna var Socialdemokraternas 

inställning i den första av de tre propositionerna, den om Skolans utveckling och styrning att: 

 
Staten bär således huvudansvaret ekonomiskt för den direkta undervisningen genom 

framför allt svara för merparten av kostnaderna för lärarlöner. Det finns också ett direkt 

likvärdighetsmoment häri genom att lärarna är den viktigaste resursen i skolan. 

(1988/89:4, s.14) 

 

Inställningen till lärarnas löner kom att ändras till propositionen 1989/90:41 som innebar en 

kommunalisering av lärartjänsterna, där skrev Socialdemokraterna att: 

 
Ett renodlat kommunalt arbetsgivaransvar inom skolan skulle innebära att kommunerna 

ensamma fick ansvaret för frågor om löne- och anställningsvillkor också för lärare, 

skolledare och syofunktionärer. (1989/90:41, s.2) 

 

När kommunerna fick arbetsgivaransvaret för personalen fick de därmed ansvaret över hela 

skolverksamheten.  Eftersom staten tidigare stått för en stor del av kostnaderna för skolan 

genom lärarlönerna menade regeringen att de istället måste ta hänsyn till de regionala 

skillnaderna och strukturella faktorer som kommunernas olika resursbehov för skolan, men 

också elever med särskilt behov (1989/90:41, s.11).  

Juridisk/ideologisk styrning 

I den Socialdemokratiska regeringens propositioner kan utläsas vissa motiv för en 

decentralisering utifrån perspektivet juridisk/ideologisk styrning. Deras inställning till 

decentraliseringen var att även om ansvaret förs från stat till kommun och från en 

regelstyrning till en målstyrning krävdes ändå vissa från staten grundläggande mål, villkor 

och ramar (1988/89:4, s.9). Utgångspunkten var att det enligt Socialdemokraterna varken var 

möjligt eller något de önskar att skolan avreglerades totalt. De ansåg att det lokala inflytandet 
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kunde öka, men att regeringen och riksdagen även i fortsättningen ska ha ett starkt inflytande 

över skolan. Förändringarna från regelstyrning till målstyrning grundar sig i att de ansåg att 

regelstyrningen i skolan inte var en garanti för att viktiga mål nåddes (1988/89:4, s.13). 

Genom nationella mål och riktlinjer, i både skollag och läroplaner kunde staten ändå vidhålla 

sitt inflytande över skolan. Regeringen och riksdagen anger mål och ramar för verksamheten 

och kommunerna ansvara genomförandet. Socialdemokraterna menade att det är i 

kommunerna den offentliga verksamheten bedrivs och finns. Därför var det där kraven från 

medborgarna på ansvar och inflytande måste mötas (1990/91:18, s.17f).  Det skedde alltså en 

förskjutning av styrning från en ekonomisk styrning genom ett bidragssystem till att staten 

behåller sitt inflytande men istället genom juridiska styrmedel genom skollag och läroplaner 

(1990/91:18, s.56). En anledning som framkommer i proposition 1989/90:41 till att 

decentralisera och gå från reglerstyrning till målstyrning var: 

 
Enligt min mening bör ett styrsystem där man ser innehållet i verksamheten som det 

centrala – tillskillnad från dagens mer regelbaserade styrning som ofta sätter den yttre 

formen för verksamheten i centrum – till och med kunna leda till ökad likvärdighet 

genom att det erbjuder ökade möjligheter att ta hänsyn till lokala och individuella behov 

och förutsättningar. (1989/90:41, s.11) 

 

Med en decentralisering av skolväsendet ökar det lokala inflytande och ansvaret förflyttas dit 

kunskaperna och vetskapen om hur verksamheten bedrivs på bästa sätt fanns. Samtidigt fanns 

en reservation i hur mycket kontroll de var villiga att överlåta åt kommunerna, i propositionen 

Om ansvaret för skolan stod det: 

 
Det är i spänningsfältet mellan nu nämnda strävande – att tillgodose behovet av större 

inflytande och garantera alla likvärdig utbildning – som lösningen på styrproblemet för 

skolan måste sökas. En förändring av styrningen får inte innebära att skolan återigen blir 

ojämlik så att bara de som kan betala eller de som bäst kan bevaka sina intressen får en 

bra utbildning. Det får heller inte innebära att innehållet i utbildningen blir så beroende av 

lokala beslut eller förhållanden att likvärdigheten kan ifrågasättas. (1990/91:18, s.19) 

 

Socialdemokraternas vägde mellan en vilja att decentralisera och överlämna besluten till 

lokala företrädare inom kommunerna, men samtidigt fanns det en reservation mot att släppa 

för mycket av kontrollen över skolan. Detta då de inte vill överge grundläggande värderingar 

om en likvärdig utbildning. I deras decentraliseringsförslag ingick det att lägga ansvaret för 

planering och genomförande av skolverksamheten längre fram i organisationen. Tanken var 
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att i skolverksamheten fanns personal som både var utbildad och kompetent (1990/91:18, 

s.18).  Därför var lärarutbildningen och fortbildningen av lärare och skolledare möjligheter till 

statliga styrmedel (1990/91:18, s.20). 

Två citat från propositionen Om ansvaret för skolan ger en tydlig bild av den 

juridisk/ideologiska styrningen genom reformerna mot decentralisering av skolväsendet.  

 
Redan i de inledande avsnitten har jag framhållit att en bärande tanke i reformeringen av 

skolväsendet är att ge skolhuvudmännen största möjliga frihet att själva utforma 

organisationen av sin skolverksamhet. Härigenom kan denna på bästa sätt anpassas efter de 

lokala förutsättningarna. Att så sker är av avgörande betydelse för reformen skall kunna 

leda till de betydande fördelarna som är avsedda. En detaljerad reglering av 

skolorganisationen är inte förenlig med de nu nämnda grundtankarna. (1990/91:18, s.32) 

 

Att lämna över ansvaret till huvudmännen är ett steg mot decentraliseringen, samtidigt som 

staten behåller vissa styrmedel över organisationen genom regleringar och instruktioner över 

hur skolans organisation ska formeras. Exempelvis gäller det att kommunerna måste ha 

nämnder eller andra politiskt ansvariga för skolverksamheten. Vilket nästa citat från 

Socialdemokraterna syftar till:  

 
För det första innebär en övergång till en mål- och resultatorienterad styrning att ansvaret 

för genomförande av skolverksamheten skall läggas på huvudmännen. Beslut som får 

direkta konsekvenser på verksamheten i den enskilda skolan skall tas av 

verksamhetsansvariga politiker och anställda. Detta kommer ge en bättre anpassning till 

lokala förutsättningar och förhållanden samt lokala behov. Styrfilosofin innebär således 

decentralisering. (1990/91:18, s.52-53) 

 

Den politiska makten decentraliseras till lokal nivå, men den mål- och resultatorienterade 

styrningen av skolan har fortfarande sin inverkan på styrningen även på lokal nivå.  

Styrning genom kontroll och utvärdering 

Med förslagen att decentralisera skedde en förändring där verksamheten i fortsättningen 

skulle vara målstyrd. Det medförde att det behövdes nya sätt att upprätthålla kontrollen över 

verksamheten. Socialdemokraterna skrev:  

 
Det är också nödvändigt med en ökad satsning på utvärdering och tillsyn för att garantera 

att man lokalt i skolan arbetar efter målen och följer de regler som är nödvändigt också i 

ett mer målstyrt system. (1988/89:4, s.25) 
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De stora förändringarna som innebar en ny ekonomisk- och juridisk/ideologisk styrning 

medförde även att en ny styrning genom kontroll och utvärdering växte fram. När 

Socialdemokraterna föreslog decentraliseringen av skolan ville de därmed också förändra och 

stärka styrningen genom kontroll och utvärdering. De ville satsa på utvärdering och tillsyn när 

skolan framöver skulle styras lokalt. För att öka verksamheten för utvärdering och tillsyn 

föreslog Socialdemokraterna en förändring av skoladministrationen där Skolöverstyrelsen 

avvecklades och ett nytt statligt ämbetsverk inrättades, som skulle ha uppgiften att arbeta med 

utveckling, uppföljning och utvärdering av skolan (1990/91:18, s.4). Lärarna skulle få ett mer 

självständigt och ansvarsfullt inflytande över utvecklingen inom skolan och genom sina 

erfarenheter kunna bidra till förändring inom skolan både lokalt och centralt genom rapporter 

och utvärdering (1990/91:18, s.22). 

6.6.1 Socialdemokraterna återförstatligande 

Socialdemokraternas inställning till diskussionen om ett återförstatligande av skolan 2013 är 

att det är en fråga som inte är aktuell i dagsläget. Den är ingenting de driver aktivt och i deras 

skrivna material är det en fråga som inte ges något särskilt utrymme.  

Ekonomisk styrning 

Om styrningen genom ett ekonomiskt styrningsperspektiv går det i Socialdemokraternas 

framtidsförslag att läsa:  

 
Alla kommuner ska fördela resurser till skolan efter elevernas behov utifrån 

socioekonomiska kriterier. (Socialdemokraternas framtidsprogram, 2013, s.14)  

 

Det visar på att i deras tanke om skolans styrning ansvarar kommunerna för de ekonomiska 

resursfördelningarna. Kommunerna har kännedom om förutsättningarna inom kommunen och 

kan därmed också fördela pengarna så att de kommer till användning där behovet är som 

störst. I Socialdemokraternas partiprogram står det: 

 
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. (Socialdemokraternas 

partiprogram, 2013, s.33) 

 

Socialdemokraterna menar att resursfördelningen är ett viktigt verktyg för att styra för alla att 

ska få samma möjligheter. 
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Juridisk/ideologisk styrning 

I sitt framtidsprogram skriver Socialdemokraterna om sina idéer för att minska segregationen 

när nya skolor ska etableras att: 

 
Kommunerna ska ges ett avgörande inflytande vid nyetableringar. Det ska krävas ett 

samarbetsavtal med den offentliga huvudmannen för att etablera en ny fristående skola. 

Staten ska därtill säkra den nationella likvärdigheten vid tillståndsprövningen av nya 

fristående skolor. (Socialdemokraterna framtidsprogram, 2013, s.14) 

 

För nyetablering krävs ett samarbete med kommunerna och att staten ska ha ett nationellt 

ansvar för nyetableringen. Detta för att de vill minska segregationen och säkerställa rätten till 

en likvärdig utbildning oberoende av bakgrund eller förutsättningar (Socialdemokraternas 

framtidsprogram, 2013, s.14). Det visar på vilket ansvar Socialdemokraterna vill att staten ska 

ha, där kommunerna har det avgörande inflytandet men att staten ska säkra likvärdigheten.  

Socialdemokraternas inställning till ett återförstatligande är tydlig i ett inlägg på deras 

hemsida skrivet 2013-08-21 av Ibrahim Baylan Socialdemokraternas utbildningspolitiska 

talesperson och Thomas Strand som är ledamot i utbildningsutskottet. I inlägget skrev de om 

skolans styrning och ansvarsfördelningen att: 

 
Det ska noteras att fortfarande idag styr staten skolan genom skollagen, läroplaner, 

kursplaner och timplaner. Även lärarutbildningen är en form av statlig styrning. Vi 

socialdemokrater motsätter oss inte en diskussion om hur ansvarsfördelningen mellan stat 

och kommun/fristående huvudman ska utformas, men att tro att ett förstatligande löser alla 

problem är att ta för lätt på frågan. Att göra en sådan gigantisk omorganisation utan någon 

annan grund än löst tyckande vore ansvarslöst. (Baylan & Strand, Socialdemokraterna.se, 

2013-08-21) 

 

Här beskriver Baylan & Strand att den statliga juridiska styrningen redan finns i skolan 

genom skollagar och läroplaner. Men även den ideologiska styrningen berörs genom 

lärarutbildningen, genom att staten styr utbildningen styr den därmed även dess innehåll och 

det som blivande lärare ska undervisa om. Slutligen är de tydliga med att de inte tror att ett 

återförstatligande i sig löser några problem, men att de ändå öppnar för en diskussion i frågan.  

Styrning genom kontroll och utvärdering 

När det gäller styrning genom kontroll och utvärdering skriver Socialdemokraterna i sitt 

framtidsprogram att: 
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Skolornas resultat ska utvärderas varje år och det ska finnas en skyldighet att åtgärda brister. 

Skolor som inte möter kvalitetskraven ska ytterst kunna stängas. (Socialdemokraterna 

framtidsprogram, 2013, s.16) 

 

Socialdemokraterna vill att det ska ske årlig utvärdering av resultaten i skolan och att det 

ställs högre krav på att målen uppfylls. De skolor som inte lever upp till kraven kan slutligen 

risker att stängas. Tankarna om skolans framtid visar att Socialdemokraterna anser att det 

måste ställas krav på huvudmännen att uppfylla styrdokumentens förväntningar och görs inte 

det medför det konsekvenser för skolorna.  

6.6.2 Socialdemokraterna jämförelse decentraliseringen och återförstatligande 

Socialdemokraterna satt i regering och skrev propositionerna som ledde fram till 

decentraliseringen kring 1990-talet. Frågan om ett återförstatligande 2013 är inget 

Socialdemokraterna anser är aktuellt.  

Ekonomisk styrning 

När Socialdemokraterna föreslog decentraliseringen menade de att det ekonomiska bidraget 

till skolan skulle vara ett finansiellt stöd och inte som tidigare ett medel för att styra 

verksamheten (1990/91:18, s.21). Socialdemokraterna ville ha ett samlat bidrag där 

kommunerna skulle få ett större ansvar för verksamheten och möjligheten att disponera 

bidraget efter lokala förutsättningar och behov (1990/91:18, s.58). Socialdemokraternas 

inställning 2013 är att kommunerna ska ansvara för resursfördelning till skolan och det ska 

ske efter de behov som finns lokalt (Socialdemokraternas framtidsprogram, 2013, s.14). 

Socialdemokraternas inställning till styrningen av skolan utifrån ett ekonomiskt 

styrningsperspektiv har inte förändrats mellan decentraliseringen och 2013, vid båda 

tillfällena menar de att kommunerna ska ha ansvaret för att fördela de ekonomiska resurserna 

efter de behoven som finns inom kommunerna.  

Juridisk/ideologisk styrning 

Socialdemokraterna skrev vid decentraliseringen att även om det skedde en decentralisering 

kommer staten ha inflytande över skolan genom mål, villkor och ramar för verksamheten. 

Socialdemokraterna menade på att med skollagar och läroplaner kunde den statliga styrningen 

över skolan finnas kvar. (1988/89:4, s.9). Den stora förändring som föreslogs var att skolan 

skulle gå från att vara regelstyrd till att vara målstyrd (1988/89:4, s.13). Socialdemokraternas 

decentralisering skulle medföra att ansvaret för skolan skulle flyttas närmare verksamheten. 

De menade att det skulle vara politiker och anställda på lokal nivå som hade kännedom om de 

lokala behoven för skolan som skulle ta beslut som påverkade den enskilda skolans 
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verksamhet (1990/91:18, s.52-53). Ett ytterligare sätt att videbehålla viss statlig styrning över 

skolan var enligt Socialdemokraterna genom utbildning och fortbildning av lärare och 

skolledare (1990/91:18, s.20). Om den statliga styrningen genom juridisk/ideologiska 

styrmedel 2013 skriver Socialdemokraterna om ett visst statligt inflytande över etableringen 

av nya friskolor, för att säkerställa den nationella likvärdigheten inom skolverksamheten 

(Socialdemokraterna framtidsprogram, 2013, s.14). Socialdemokraterna skriver att som det 

ser ut idag redan finns ett starkt statligt inflytande över skolverksamheten genom lagar och 

andra styrdokument samt lärarutbildning (Baylan & Strand, Socialdemokraterna.se, 2013). En 

jämförelse av Socialdemokraterna inställning i frågan vid de två tillfällena, 

decentraliseringsdebatten och återförstatligandedebatten, visar att de inte har ändrat 

inställning till hur skolan ska styras utifrån ett juridisk/ideologisk styrningsperspektiv. Deras 

inställning är att staten har ett starkt inflytande över skolan genom styrdokumenten, men även 

genom utbildning av lärare.  

Styrning genom kontroll och utvärdering 

I förslagen om decentralisering föreslog Socialdemokraterna att Skolöverstyrelsen skulle 

avvecklas och Skolverket skulle bildas med ansvar för utveckling, uppföljning och 

utvärdering (1990/91:18, s.4). Idag vill Socialdemokraterna att det genomförs årlig 

utvärdering av skolornas verksamhet och att det ställs högre krav på måluppfyllelse 

(Socialdemokraternas framtidsförslag, 2013, s.16). Hur skolan ska styras genom kontroll och 

utvärdering har inte Socialdemokraterna ändrat sig, förändringarna som genomfördes 

medförde nya sätt för statlig styrning genom att kontrollen och utvärderingen av den 

verksamhet som bedrivs i kommunerna utökades. Idag är frågan från deras sida i vilken 

omfattning och vilka krav som ska ställas, vilket visar på hur de genom styrning och kontroll 

har möjlighet att styra skolverksamheten.  

6.7 Sverigedemokraterna återförstatligande 
Sverigedemokraterna är ett av de partier som 2013 vill att ansvaret för skolan ska återföras till 

staten genom ett återförstatligande. I sitt program om sin skolpolitiska inriktning från 2011 

skriver de att de tycker att staten ska ansvara för skolan för att kunna garantera än jämlik 

skolgång (Sverigedemokraterna, Skolpolitisk inriktning, 2011, s.6). På sin hemsida skriver 

man om ett återförstatligande och de fördelarna de menar att en sådan reform skulle ge: 

 
Genom att åter låta staten ansvara för skolan kan vi påbörja vägen mot en rättvis och 

likvärdig skolgång där lärarnas status en gång för alla kan höjas. (Sverigedemokraterna.se, 

2013) 
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Ekonomisk styrning 

I en motion 2012/13:Ub429 skriver Sverigedemokraterna mer om vad deras mening med ett 

återförstatligande av skolan innebär. De menar att skolan sedan början av 90-talet tappat i 

kvalitet. Som det ser ut idag har även de olika kommunerna ekonomiska förutsättningar för att 

kunna tillgodose en likvärdig och rättvis utbildning. De anser också att det är ett otydligt 

ledarskap när kommunen och staten delar på ansvaret (2012/13:Ub429). Sverigedemokraterna 

trycker framförallt på ett ekonomiskt perspektiv för ett återförstatligande. De menar om staten 

återfår kontrollen över skolan genom en tydligare ekonomisk styrning öka möjligheterna till 

en jämlik skola. 

Juridisk/ideologisk styrning samt styrning genom kontroll och utvärdering 

Sverigedemokraterna der ingen tydlig bild i frågan utifrån de olika perspektiven. Det är de 

ovan nämnda ekonomiska styrningsperspektivet som är det Sverigedemokraterna trycker på 

när det gäller styrningen av skolan.   

6.8 Vänsterpartiet och decentraliseringen 
Vänsterpartiet var försiktigt positiva till propositionerna som innebar en decentralisering av 

skolväsendet kring 1990-talet. De fanns några invändningar mot reformerna och vad de skulle 

innebära för skolan. Vänsterpartiet menade att: 

 
Decentralisering och avreglering är inte detsamma som demokratisering. Men en 

decentralisering och ökat lokalt ansvar kan skapa förutsättningar för en mer levande 

demokrati. (1990/91:Ub14, s.6) 

 

Trotts invändningar mot en decentralisering kunde Vänsterpartiet se vissa fördelar med 

förändringarna. Exempelvis det ökade lokala ansvaret som kunde medföra en mer levande 

demokrati i de enskilda kommunerna. Däremot var de inte fullt lika övertygande om 

fördelarna med regeringens proposition Om kommunalt huvudmannaskap för lärare, 

skolledare, biträdande skolledare och syofunktionärer, för att stödja reformen villkorade de 

den på ett antal punkter för att gå med på att rösta igenom den i riksdagen (1989/90:Ub8, s.9). 

Ekonomisk styrning 

En förändring av statsbidragssystemet kunde ha sina fördelar enligt Vänsterpartiet. De kunde 

se fördelarna som ett förenklat system medförde, så som en ökning av möjligheter till en mer 

aktiv kommunpolitisk diskussion om skolan (1990/91:Ub14, s.6). Vänsterpartiet menade att 

införandet av ett mindre detaljerat och ett förenklat bidragssystem kunde leda till en minskad 

byråkrati och därmed mer resurser över till andra delar av skolverksamheten (1990/91:Ub14, 
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s.6). Vänsterpartiet kunde även se andra fördelar med en decentralisering av skolan då 

beslutsrätten förs närmare verksamheten. Exempelvis större möjlighet att påverka skolans 

resursfördelning om den blir en politisk fråga som kunde påverkas i det kommunala valet 

(1990/91:Ub14, s.6). Vänsterpartiet menade att genom en decentralisering av skolan hade de 

verksamma i och runt skolverksamheten större möjlighet att påverka sin skola eftersom de har 

större möjligheter att direkt påverka genom den lokala politiken. I motionen 1990/91:Ub14 

förklarade Vänsterpartiet att de delade regerings synsätt på att en ekonomisk styrning genom 

ett statsbidragssystem i sin dåvarande form var ineffektivt. De förespråkade istället 

möjligheten till en friare resursanvändning hos kommunerna och därmed en minskad statlig 

ekonomisk styrning (1990/91:Ub14, s.10). Vänsterpartiet ville ändå ha kvar möjligheten att 

riksdag och regering kunde använda sig av tidsbegränsade stimulansbidrag, för att kunna 

genomföra reformer eller påskynda en viss utveckling i skolan (1990/91:Ub14, s.10). Med det 

kunde staten behålla en form av ekonomisk styrning av skolan genom att kunna påverka och 

förändra via riktade bidrag till skolan. 

Vänsterpartiet flaggade i motion 1988/89:Ub2 för att besparingarna i skolan har haft 

negativ inverkan på skolans kvalitet och att det var de ekonomiskt svagaste grupperna som 

hade drabbats i störst utsträckning. Föräldrar med god ekonomi och utbildning hade börjat 

efterfråga privata alternativ (1988/89:Ub2, s.3). Vänsterpartiet motsatte sig förslag som 

innebar en ökad möjlighet att välja skola, då de menar att det gynnade de mest resursstarka 

grupperna i samhället.  

Juridisk/ideologisk styrning 

Det reglerade styrsystem som fanns inom skolan var enligt Vänsterpartiet så pass omfattande 

och detaljerat att det endast var erfarna och kunniga administratörer som klarade av att 

hantera det regelverket som fanns (1990/91:Ub14, s.6). Därför var deras tanke kring en 

decentralisering att: 

 
Vänsterpartiet anser att decentraliseringen av beslut och ansvar inte bör göra halt vid 

kommungränsen eller hos politikerna. Möjligheterna att skapa självförvaltande skolor som, 

inom de ramar som nationella styrdokument och kommunala skolplaner utgör, självständigt 

kan styra och ansvara för verksamheten måste bli större. (1990/91Ub14, s.6) 

 

De vill att nationella styrdokument och kommunernas skolplaner skulle utgöra ramen för 

skolans verksamhet. Men innanför den skulle skolorna själva kunna ha ett större inflytande 

över den verksamheten de bedriver. Vilket styrktes ytterligare av det som Vänsterpartiet skrev 

i sin motion:  
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Vänsterpartiet anser att riksdagens och regeringens styrning av skolan i första hand bör ske 

via läroplaner, lagstiftning samt utbildning och fortbildning av lärare och skolledare. Det 

innebär att vi i princip delar regeringens bedömning att statsbidragssystemet som styrmedel 

är ineffektivt och bör ersättas av en friare resursanvändning i kommunerna. (1990/91:Ub14, 

s.10) 

 

Rollfördelningen i det decentraliserade styrsystemet är här tydligt från Vänsterpartiet, från 

central sida ska det styras genom styrdokument, medan det lokala ska ansvara för 

genomförandet men även sin resursanvändning. Sett till en ideologisk styrning ville 

Vänsterpartiet att en av statens möjligheter att styra över skolan skulle vara genom utbildning 

samt fortbildning av de verksamma lärarna och skolledarna inom skolan (1990/91:Ub14, 

s.10). 

Styrning genom kontroll och utvärdering 

Vänsterpartiet stödjer den organisation kring utvärdering och uppföljning som finns i 

regeringens proposition 1990/91:18 Om ansvaret för skolan men de vill att det utöver det 

skulle kompletteras med en parlamentarisk referensgrupp vilken skulle ha som uppgift att ge 

information och kunna föreslå korrigeringar av systemet direkt till regeringen (1990/91:Ub14, 

s.14).  

6.8.1 Vänsterpartiet återförstatligande 

Vänsterpartiet tillhör ett av de partierna som har gått ut med att de är för ett återförstatligande 

av skolan. I sitt utbildningspolitiska program skriver Vänsterpartiet att: 

 
Vänsterpartiet vill ha ett ökat statligt ansvar över skolan, det innebär inte att allt ska 

detaljstyras uppifrån. (Vänsterpartiets utbildningspolitiska program, 2013, s.8) 

 

Vänsterpartiet vill att statens ansvar för skolan ska bli större, men samtidigt måste så många 

beslut som möjligt fattas nära medborgarna som berörs av besluten. För att det ska fungera 

måste kommuner och andra aktörers roller förtydligas (Vänsterpartiets utbildningspolitiska 

program, 2013, s.8). De vill att statens ansvar ska utökas, men inte för den delen att staten ska 

detaljstyra skolan.  

Ekonomisk styrning 

I det utbildningspolitiska programmet skriver Vänsterpartiet om statens respektive 

kommunens roll i deras utbildningspolitik. Vänsterpartiet menar att statens roll måste bli 

tydligare när det gäller samordning och stöd till skolans arbete. Staten måste kunna garantera 
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att skolornas förutsättning är likvärdiga, både ekonomiskt och kompetensmässigt. Det är 

staten som måste garantera att alla får likvärdig utbildning (Vänsterpartiets 

utbildningspolitiska program, 2013, s.8). Vänsterpartiet anser att staten ska fungera som 

garant för att de ekonomiska förutsättningarna är likvärdiga. Det innebär att staten ska kunna 

styra skolverksamheten genom resursfördelningen men också genom hur resurserna används. 

Juridisk/ideologisk styrning 

En form av statlig styrning de föreslår är en tydligare juridisk/ideologisk styrning där tydliga 

mål samt en tydlig resultatuppföljning är ett nödvändigt verktyg för att säkra kvaliteten i 

skolväsendet (Vänsterpartiets utbildningspolitiska program, 2013, s.8). Vänsterpartiet menar 

att staten ska stå för tydliga mål för att kunna säkra kvaliteten i skolan. Huvudmannens roll i 

styrningen av skolan anser Vänsterpartiet är att de ska ansvara för att målen i skolan uppnås. 

Det är skolans organisation som har det största ansvaret för den dagliga verksamheten 

(Vänsterpartiets utbildningspolitiska program, 2013, s.7). Kring frågan om etablering av fler 

skolor anser Vänsterpartiet: 

 
Så länge kommunerna har ansvar för skolans organisation och ekonomi måste de kunna 

planera verksamheten. Därför ska kommunerna ha ett avgörande inflytande, ett veto, över 

etableringen av nya skolor. (Vänsterpartiets utbildningspolitiska program, 2013, s.9) 

 

Vänsterpartiets menar på att om det nu är så att kommunerna ska ha ansvaret över skolan 

måste de också få möjlighet att ha det totala ansvaret. Det vill säga även kunna på något sätt 

kontrollera och styra över hela skolverksamheten i kommunerna.  

Styrning genom kontroll och utvärdering 

I det utbildningspolitiska programmet nämner Vänsterpartiet hur skolan ska styras genom 

kontroll och utvärdering: 

 
Nationella mål med en tydlig resultatuppföljning är dock nödvändigt för att säkra en hög 

kvalitet i hela utbildningssystemet. Här krävs olika verktyg för att mäta resultat och 

kvalitet. (Vänsterpartiets utbildningspolitiska program, 2013, s.8) 

 

Utifrån de nationella målen som har bestämts i kursplaner och läroplaner krävs det även 

någon form av kontroll för att följa upp resultaten. De skriver om olika verktyg för att kunna 

mäta både resultaten och kvaliteten i skolverksamheten. Däremot presenterar de inte dessa 

mer utförligt. Men resultatuppföljning och därmed kontroll och utvärdering av verksamheten 

är ett sätt att stärka det statliga inflytandet över skolan. Det eftersom staten sätter riktlinjer för 
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verksamheten och senare står för uppföljningen av genomförandet och resultatet. 

6.8.2 Vänsterpartiet jämförelse decentraliseringen och återförstatligande 

Vid tidpunkten för diskussionen för decentraliseringen ställde sig Vänsterpartiet försiktigt 

positiva till genomförandet av en decentralisering av skolväsendet. De menade att ett ökat 

lokalt ansvar kunde leda till en mer levande demokrati (1990/91:Ub14, s.6). Vänsterpartiet 

vill 2013 att skolan ska återförstatligas och det statliga inflytandet över skolan ska utökas 

(Vänsterpartiets utbildningspolitiska program, 2013, s.8).  

Ekonomisk styrning 

När decentraliseringen av skolan diskuterades ansåg Vänsterpartiet att ett nytt bidragssystem 

som var förenklat och mindre detaljerat kunde leda till mindre byråkrati och mer resurser över 

till skolverksamheten (1990/91:Ub14, s.6). Vänsterpartiet såg även fördelar med att skolan 

blev en politisk fråga på kommunal nivå, eftersom det kunde öka möjligheten för människor 

att påverka resursfördelningen lokalt (1990/91:Ub14, s.6). Genom att decentralisera minskar 

den statliga styrningen och det blir en möjlighet för friare resursanvändning för kommunerna 

(1990/91:Ub14, s.10). De menade att den statliga ekonomiska styrningen skulle finnas kvar 

genom möjligheten för statliga stimulansbidrag där förändringar anses behövas 

(1990/91:Ub14, s.10). Kring debatten om ett återförstatligande vill Vänsterpartiet att staten 

måste garantera likvärdiga ekonomiska förutsättningar för skolan (Vänsterpartiets 

utbildningspolitiska program, 2013, s.8). Vänsterpartiets inställning kring ekonomisk styrning 

av skolan har förändrats mellan de olika tidpunkterna för skoldebatter. De vill öka det statliga 

ansvaret för skolan utifrån ett ekonomiskt styrningsperspektiv,  

Juridisk/ideologisk styrning 

Vid decentraliseringen var Vänsterpartiets inställning att de nationella styrdokumenten och de 

lokala skolplanerna skulle fungera som verksamhetens ramar, sedan skulle de enskilda 

skolorna genom självförvaltning ansvara för genomförandet (1990/91Ub14, s.6). 

Vänsterpartiet menade då att den statliga styrningen skulle ske genom läroplaner, lagar och 

utbildning/fortbildning av lärare (1990/91Ub14, s.10). Vänsterpartiet 2013 menar att statens 

styrning måste stärkas genom tydligare mål och resultatuppföljning. Samtidigt som den lokala 

organisationen där huvudmännen fortfarande har ansvaret för genomförandet och att de 

statligt uppsatta målen nås (Vänsterpartiets utbildningspolitiska program, 2013, s.7-8). 

Vänsterpartiets inställning 2013 bygger i stor utsträckning vidare på deras inställning vid 

decentraliseringen. Statens juridisk/ideologiska styrning sker genom styrdokument och 

utbildning och det är huvudmännen som ansvara dör genomförandet. Den förändring som går 
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att utläsa är en förstärkning av den statliga styrningen genom att målen för skolan måste bli 

tydligare och resultatuppföljningen bättre. 

Styrning genom kontroll och utvärdering 

Vänsterpartiet var vid decentraliseringen för förändringarna som innebar att Skolöverstyrelsen 

ersattes av Skolverket som skulle ansvara för utvärdering och uppföljning av 

skolverksamheten. De ville utöver det ha en parlamentarisk referensgrupp som var direkt 

kopplat till regeringen som kunde arbeta med information men även föreslå justeringar av 

systemet (1990/91:Ub14, s14). I debatten kring ett återförstatligande skriver Vänsterpartiet att 

statlig styrning av skolan genom kontroll och utvärdering ska ske genom exempelvis 

resultatuppföljning, det är enligt Vänsterpartiet nödvändigt för att säkra kvaliteten inom 

utbildningssystemet (Vänsterpartiets utbildningspolitiska program, 2013, s.8). 

7. Diskussion 
Uppsatsens diskussionsdel kommer att delas in i avsnitt utifrån vilken inställning partierna 

hade till hur skolan skulle styras vid decentraliseringen och 2013 vid en 

återförstatligandedebatt samt en del där skillnader och förändringar i deras inställning 

diskuteras. Diskussionen kommer ha sin utgångspunkt ur de teoretiska utgångspunkterna med 

de olika perspektiven av styrning.  

7.1 Styrning av skolan vid decentraliseringen 
När förslagen om en decentralisering var aktuella kring 1990-talet var Socialdemokraterna vid 

regeringsmakten och de som presenterade förslagen om att decentralisera skolan i sina 

propositioner. Centerpartiet, Folkpartiet, Miljöpartiet, Moderaterna och Vänsterpartiet satt vid 

tidpunkten i riksdagen och lämnade in motioner med sina egna förslag och synpunkter mot de 

förslag som fanns i propositionerna.  

Socialdemokraterna föreslog en decentralisering där ansvaret och makten över skolan 

skulle skjutas från ett statligt ansvar till att kommunerna skulle vara ansvariga över 

skolverksamheten. De övriga partierna som var representerade i riksdagen var vid tidpunkten 

positivt inställda till en decentralisering av skolväsendet. I deras motioner framkommer det 

däremot att flera av partierna har synpunkter om hur decentraliseringen skulle gå till. 

Centerpartiet och Vänsterpartiet var positivt inställda till den föreslagna decentraliseringen. 

Folkpartiet ville att decentraliseringen skulle ta ytterligare steg och ge de verksamma större 

inflytande än förslaget innebar. Miljöpartiet och Moderaterna ville även de att 

decentraliseringen skulle ta ytterligare steg, där den enskilda skolenhetens ansvar för 
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verksamheten skulle vara mer utbrett. Att samtliga dåvarande riksdagspartier var för en 

decentralisering av skolan men i olika former medförde stora förändringar för kommunerna. 

Efter decentraliseringen förändrades den statliga regleringen och staten reglerade bara 

kommunnivån där kommunen blev huvudman för skolan och ansvaret för fördelningen av 

ansvar och befogenheter (Nihlfors, 2003, s.213). Decentraliseringen som föreslogs skulle 

medförde förändringar över hur skolan skulle styras. Staten lämnar ifrån sig stora delar av 

ansvaret till kommunerna som fick ansvar för skolverksamheten framöver.  

Ekonomisk styrning 

Hur skolan ska styras efter decentraliseringen sett utifrån ett ekonomiskt styrningsperspektiv 

innebar att samtliga partier ville förändra det bidragssystemet som fanns över hur resurserna 

fördelades till skolan. Socialdemokraterna föreslog i sina propositioner att statsbidraget till 

skolan framöver skulle utgå genom ett sektorsbidrag till kommunerna. De menade att med ett 

ökat kommunalt ansvar öppnade för fler lokala prioriteringar och lösningar. 

Resursanvändningen skulle därmed bli effektivare. Socialdemokraterna ville att det statliga 

ekonomiska bidraget efter decentraliseringen skulle vara ett finansiellt stöd och inte längre ett 

verktyg för att styra verksamheten. Vänsterpartiet var det parti som var mest positiva till 

förslagen, de ville precis som Socialdemokraterna att den tidigare statliga ekonomiska 

styrningen av skolan skulle minska och att möjligheterna att för kommunerna att styra över de 

ekonomiska villkoren för skolan stärks.  Centerpartiet ville att statsbidraget till kommunerna 

skulle ta större hänsyn till kommunernas olika förutsättningar eftersom behoven kunde skilja 

sig åt mellan landets kommuner. De övriga partierna, Folkpartiet, Miljöpartiet och 

Moderaterna, ville istället se ett statsbidrag som i form av en elevpeng som följer den enskilda 

eleven och dennes val av skolan. Miljöpartiet föreslog en variant där det fanns en uppdelning 

av bidraget där en del går till kommunerna baserat på deras ekonomiska möjligheter och en 

del som elevpeng som följer den enskilda eleven. Folkpartiet och Moderaterna förespråkade 

en elevpeng som är kopplad till varje enskild elev och därmed enligt dem kan fungera som ett 

verktyg för att upprätthålla kvaliteten inom skolan. De menade att de populära och bra 

skolorna skulle få fler elever och de skolorna som ansågs mindre bra tvingades förbättra sin 

verksamhet för att kunna konkurrera. Hur de olika partierna ville utforma det ekonomiska 

bidraget till skolorna efter decentraliseringen visar på hur de vill att den ekonomiska 

styrningen av skolan skulle se ut. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och till 

viss del Miljöpartiet ville minska den statliga styrningen genom de ekonomiska bidragen och 

ge ansvaret till kommunerna. Folkpartiet och Moderaterna ville även de att den statliga 

ekonomiska styrningen skulle minska men att det inte är kommunerna som skulle få det 
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ekonomiska ansvaret utan att det skulle flyttas vidare till den enskilda skolverksamheten. 

Samtliga partier ville vid decentraliseringen ändra hur skolan skulle styras utifrån ett 

ekonomiskt styrningsperspektiv. De olika partierna hade som ovan och som i resultatet 

redovisats olika förslag på hur det skulle ske och var den ekonomiska styrningen skulle finnas 

efter en genomförd decentralisering. 

Juridisk/ideologisk styrning 

Den decentralisering som skulle genomföras medförde nya sätt för partierna att tänka när det 

gällde den juridisk/ideologiska styrningen över skolan. För Socialdemokraterna som föreslog 

decentraliseringen av skolan var tanken att skolan skulle gå från regelstyrd till målstyrd. De 

menade att staten skulle styra genom styrdokument men att det sedan var kommunernas 

uppgift att genomföra verksamheten. Socialdemokraterna ville inte släppa den statliga 

kontrollen helt, utan framöver skulle det fortfarande finnas statlig reglering om hur 

kommunerna skulle organisera verksamheten. Att skolan skulle gå från att vara regelstyrd till 

att vara målstyrd var samtliga partier överrens om. Förändringen från regel- till målstyrning 

innebar enligt Wahlström en skiftning i statens roll kring styrningen av skolan, från att ha 

reglerat verksamheten i förväg flyttas fokus till utvärdering av de uppställda målen i efterhand 

istället (Wahlström, 2002, s.218). Däremot fanns det ett antal meningsskiljaktigheter mellan 

partiernas syn på hur styrningen av skolan skulle se ut. Vänsterpartiets uppfattning om hur 

skolan skulle styras efter decentraliseringen går i linje med Socialdemokraternas, där statliga 

styrdokument och kommunala skolplaner skulle fungera som styrmedel. Samtidigt var 

Vänsterpartiet tydliga med att utifrån de givna ramarna skulle den enskilda skolan ha 

möjlighet till självförvaltning. Miljöpartiet var ville också att skolans styrelse skulle få större 

ansvar att bedriva verksamheten själva utifrån de statliga styrdokumenten. Folkpartiet och 

Moderaterna menade att som förslaget såg ut skulle innebära att makten flyttades från 

politiker på centralnivå till politiker på lokalnivå. De ville se att större inflytande för de som 

var verksamma inom skolan. De båda partierna menade att staten styr genom styrdokument 

men att det sedan måste vara upp till de verksamma inom skolan att arbeta för att nå de 

uppsatta målen för verksamheten. Centerpartiet var för en övergång från regelstyrning till 

målstyrning men att skolan även framöver var av nationellt intresse och att det då finns kvar 

ett behov av statlig styrning. Resultatet av undersökning visar att samtliga sex partier ville 

ändra styrningen av skolan från att vara regelstyrd till att efter decentraliseringen vara 

målstyrd. Att staten styr genom att sätta skollagar och andra styrdokument var de överrens 

om, däremot fanns det som tidigare nämnt meningsskiljaktigheter om var ansvaret för 

genomförandet skulle finnas. Folkpartiet, Moderaterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet var 
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tydliga med att ansvaret och möjligheterna för den enskilda skolan att bedriva sin verksamhet 

måste vara större.  

Den förändring av statlig styrning som decentraliseringen medför innebar att den statliga 

möjligheten till styrning minskade. Det innebar att flera av partierna föreslog satsningar på 

utbildning och fortbildning av lärare som en möjlighet att stärka den statliga styrningen. 

Moderaterna och Miljöpartiet skrev i sina motioner att det behövdes satsningar på fortbildning 

av lärare. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslog både satsning på lärarutbildningen 

och på fortbildning av lärare. Hallsén visar på just det i sin studie att lärarutbildning är en av 

statens få möjligheter till styrning över skolan (Hallsén, 2013, s.196). Utbildning av lärare blir 

ett sätt att upprätthålla en viss statlig styrning när det statliga inflytandet över verksamheten 

minskar inom andra områden. 

Styrning genom kontroll och utvärdering 

Socialdemokraterna föreslog i sina propositioner att när skolan skulle decentraliseras skulle 

den gamla Skolöverstyrelsen avvecklas och istället skulle Skolverket inrättas. Det nya 

ämbetet skulle ansvara för utvärderingen och kontrollen av den verksamhet som bedrevs i 

kommunerna. Det var ett sätt att stärka den statliga styrningen av skolan när den minskade 

inom andra områden. Nytell skriver i sin avhandling om den förändring det medförde att 

staten numera skulle ange målen och inriktningen för skolan medan genomförandet 

överlämnas till kommunerna och de verksamma i skolan. Skolverket som var det statliga 

ämbetsverket med ansvar för skolan styrde genom information och utvecklade system för 

utvärdering och uppföljning av verksamheten, samt det skarpare verktyget tillsyn av 

verksamheten (Nytell, 2006, s.146f). Bland övriga partier var Centerpartiet, Moderaterna och 

Vänsterpartiet för införandet av Skolverket. Folkpartiet öppnade för möjligheten att föra en 

diskussion om frågan. Miljöpartiet var ända parti som inte gjorde något yttrande i frågan. Det 

som framkom i motionerna var att Moderaterna som var för förändringen hade invändningar 

mot att det var samma myndighet som bestämde skolans ramar som stod för kontrollen och 

utvärderingen, de förespråkade istället ett fristående kontrollorgan. Vänsterpartiet vill förutom 

de föreslagna förändringarna även införa en parlamentarisk grupp som skulle rapportera till 

och vara underställd regeringen. När statens möjligheter att styra genom exempelvis 

ekonomisk styrning minskar blir styrningen genom kontroll och utvärdering ett viktigare 

verktyg. Det beskriver även Wahlström, då hon menar att den organisation som sätter målen 

och står för utvärderingen har en makt som inte ska underskattas, desto större roll för 

utvärdering i skolsystemet desto mer makt åt den utvärderande organisationen (Wahlström, 

2002, s.250).  
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7.2 Styrning av skolan 2013 
När frågan om hur de olika partierna vill att skolan ska styras 2013 aktualiseras genom 

debatten om ett återförstatligande av skolan. Folkpartiet, Vänsterpartiet och 

Sverigedemokraterna har inställningen att skolan ska återgå till att vara statligt styrd. De 

övriga partierna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har som inställning att de inte vill att skolan ska 

återförstatligas eller har de valt att inte ta ställning i den frågan.  

Ekonomisk styrning 

Ser man till Folkpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet som vill att skolan ska 

återförstatligas är den ekonomiska styrningen en stark orsak. De ser de olika ekonomiska 

förutsättningarna mellan kommuner och skolor som en anledning till att staten ska öka sin 

ekonomiska styrning över skolan. På det sättet kan likvärdigheten mellan skolorna öka om 

staten har ansvaret över fördelningen av ekonomiska resurser. Kristdemokraterna anser att 

skolor oberoende av huvudman måste få samma ekonomiska villkor där skolpengen följer 

skolvalet. De menar att kommunala och fristående skolor ska ha samma villkor. Centerpartiet 

är inne på samma linje då de anser att det måste finnas en mångfald av skolor både privata 

och offentliga. Det är skolpengen som ska styra hur pengarna ska fördelas. Miljöpartiet vill 

2013 att det ska finnas mer resurser till skolan, däremot framkommer det inte i vilken form 

det ska komma mer resurser. Moderaternas syn på det ekonomiska styrningsperspektivet är att 

det måste finnas större utrymme för rektorerna att fördela och styra sin verksamhet. De menar 

att den byråkrati som finns måste minskas och att det ska finnas utrymme för skolor att vara 

direktförvaltade. Socialdemokraterna vill att kommunerna ska ansvar över fördelningen av 

resurser och att de måste ta hänsyn till de olika förutsättningarna som finns inom 

kommunerna. De föreslår att kommunerna ska ta större hänsyn till socioekonomiska kriterier 

vid resursfördelningen. Quennerstedt skriver i sin avhandling att kommunernas möjlighet att 

ge skolorna förutsättningar är kopplade till resursfördelning och ekonomi. Resursfördelningen 

är enligt kommunpolitikerna en viktig del av kommunpolitiken, enligt vissa det främsta och 

det enda styrmedel som kommunerna har som fungerar (Quennerstedt, 2006, s.153). Frågan 

om resursfördelningen till skolorna är ett intressant perspektiv över vilken arena ansvaret för 

skolan ska finnas, med ett system där kommunerna ska vara huvudman är just den 

ekonomiska styrningen deras viktigaste styrmedel. I frågan om styrningen av skolan 2013 

utifrån ett ekonomiskt styrningsperspektiv finns det från de olika partierna sida ett antal olika 

förslag på hur resurserna ska fördelas och därmed hur skolan ska styras. Partierna som 

föreslår ett återförstatligande vill öka likvärdigheten genom att staten har ett ekonomiskt 
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ansvar över skolverksamheten och på det sättet kunna öka likvärdigheten inom skolan. Hur 

staten genom det ekonomiska ansvaret ska fördela resurserna är däremot inget som varken 

Folkpartiet, Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet utvecklar vidare. Socialdemokraterna 

syn skiljer sig mot deras där de istället vill att kommunerna ska kunna styra hur de 

ekonomiska resurserna ska fördelas mellan skolorna. Två partier, Centerpartiet och 

Kristdemokraterna, trycker istället på att elevpengen ska fördelas mellan skolorna efter 

elevernas val och på så sätt låta skolorna styra mer själva och det fria skolvalet är avgörande. 

Moderaterna har där i stort sätt samma syn genom att de vill att den enskilda skolan med 

rektorn ska få utökad möjlighet till att styra ekonomiskt. Förslagen från partierna förutom från 

Socialdemokraterna som fortfarande vill att kommunerna ska ha ett ansvar för 

resursfördelningen ger en situation där kommunernas roll minskar. Antingen föreslår 

partierna att den statliga ekonomiska styrningen ska öka eller att den enskilda skolans 

möjlighet till ekonomisk styrning ska öka, båda sätten medför att kommunernas ansvar för 

den ekonomiska styrningen minskar.  

Juridisk/ideologisk styrning 

Den juridisk/ideologiska styrningen är ett av de styrmedel som staten använder sig av redan, 

genom att sätta ramar för verksamheten med styrdokument som huvudmännen för skolan 

följer. Folkpartiet och Vänsterpartiet som båda är partier som vill att skolan ska 

återförstatligas ser den juridisk/ideologisk styrningen som ett område där statens ansvar för 

skolan ska stärkas. Folkpartiet som vill se ett modernt statligt huvudmannaskap vill få bort 

den otydliga ansvarfördelningen som de anser finns mellan kommun och stat genom att öka 

den statliga styrningen genom fler nationella prov och ett förbättrat betygssystem. Det 

stämmer överrens med Vänsterpartiets linje där de anser att den statliga styrningen ska stärkas 

genom tydligare uppsatta mål för huvudmännen att följa. Folkpartiet och Vänsterpartiets 

synpunkter om en otydlig ansvarsfördelning mellan stat och kommun är något som Nihlfors 

är inne på i sin studie. Där beskriver hon att ett styrsystem som fungerar borde innebära en 

kommunikation som går mellan parterna i båda riktningar, Nihlfors beskriver i sin studie att 

det finns brister i kommunikationskedjan mellan stat och kommun (Nihlfors, 2003, s.218). 

Centerpartiet, Socialdemokraterna och Moderaterna inställning till juridisk/ideologiska 

styrningen 2013 är att staten redan har en stark styrning genom styrdokument så som 

skollagar och läroplaner. Det är sedan upp till huvudmännen att stå för genomförandet av det 

som är statlig reglerat. Att skolan fortfarande är under en tydlig statlig styrning genom 

styrdokumenten är något som Ninni Wahlström är inne på i sin avhandling då hon menar att 

det går att tolka olika beroende på vem man tillskriver makten. Tillskriver man makten åt de 
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instanser som formulerar målen, riktlinjerna och lagarna för skolverksamhet har staten har 

mycket makt över skolan, men menar man att den institution som enligt skollag är huvudman 

över verksamheten är det kommunerna som sitter på makten (Wahlström, 2002, s.247). 

Miljöpartiet och Kristdemokraterna lyfter ett annat perspektiv på den juridisk/ideologiska 

styrningen där de inte ser att förändring av systemet är det som behövs utan istället 

förtroendet för professionen måste stärkas. Miljöpartiet menar att skolan inte får detaljstyras 

utan möjligheterna för lärarna och eleverna i verksamheten måste stärkas. Kristdemokraterna 

menar att politiken inte får ha ett för stort inflytande där risken för att politiska modenycker 

tar fokus istället. Elisabet Nihlfors menar att styra och leda stor verksamhet som skolväsendet 

är komplicerat bland annat då den sträcker sig mellan både det politiska och professionella 

uppdraget, men att det är viktigt att tydliggöra var ansvaret ligger om det ska fungera med ett 

öppet demokratiskt system (Nihlfors, 2003, s.217).  

Styrning genom kontroll och utvärdering 

Styrningen av skolan genom kontroll och utvärdering är ett av de statliga styrmedel som 

används för att styra skolan. Folkpartiet vars inställning är att öka den statliga styrningen av 

skolan vill 2013 att den statliga inspektionen måste förbättras. Vänsterpartiet som också vill 

stärka den statliga styrningen av skolan menar att resultatuppföljningen är nödvändig för att 

kunna säkerställa likvärdigheten. Att utöka den statliga styrningen genom kontroll och 

utvärdering kan som Hans Nytell beskriver i sin avhandling medföra en situation där 

utvecklingen av kontrollproceduren i början ökar tilltron till skolan och över statens förmåga 

att sköta verksamheten men som avtar efter hand och istället kan ha motsatt effekt (Nytell, 

2006, s.165). Nytell visar på att öka den statliga styrningen genom kontroll och utvärdering 

inte är en garanti för en positiv utveckling för skolan. Även Kristdemokraterna och 

Socialdemokraterna vill delvis stärka den statliga styrningen genom kontroll och utvärdering. 

Kristdemokraterna vill utvidga Skolinspektionens uppdrag till att arbeta mer med 

återkoppling och stöd för att skolorna på bättre sätt ska kunna åtgärda de brister som upptäcks 

och Socialdemokraternas vill att det ska ske en årlig resultatuppföljning av verksamheten och 

att de skolor som inte lever upp till kraven ska kunna stängas som yttersta åtgärd. Miljöpartiet 

och Centerpartiet menar att den statliga styrningen genom kontroll och utvärdering redan 

finns och är tillräcklig. Även Moderaterna ser det som ett statligt verktyg för att säkerställa att 

utbildningen är likvärdig.  
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7.3 Förändringar från decentraliseringen till styrningen av skolan 2013 
Resultatet av undersökningen i den här uppsatsen visar på att det hos vissa partier skett 

förändringar i inställningen över hur skolan ska styras mellan de olika tidpunkterna. Dessa 

förändringar kommer att diskuteras vidare i detta avsnitt. Det går bara att se eventuella 

skillnader och förändringar i inställning till hur skolan ska styras hos de partier som var 

representerade i riksdagen vid båda debatterna. De partierna var Centerpartiet, Folkpartiet, 

Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Kristdemokraterna och 

Sverigedemokraterna var vid decentraliseringen inte representerade i riksdagen.  

Ekonomisk styrning 

Från att decentraliseringen diskuterades till 2013 när frågan om ett återförstatligande har blivit 

en del av debatten har det skett en förändring hos några av partierna när det gäller den statliga 

ekonomiska styrningen. Framförallt Folkpartiet och Vänsterpartiet som idag vill att skolan ska 

återförstatligas har ändrat sin syn på den ekonomiska styrningen. De vill att staten ska ta 

större ansvar för den ekonomiska styrningen. De olika ekonomiska förutsättningarna mellan 

kommunerna och skolorna har medfört att Folkpartiet och Vänsterpartiet vill att staten ska 

utvidga sin ekonomiska styrning för att på så sätt kunna stärka likvärdigheten mellan 

kommunerna och skolorna. Moderaterna har delvis också ändrat sin syn, vid 

decentraliseringen var de för att statsbidraget skulle följa eleven. Där är synen densamma, 

men Moderaterna anser 2013 att det är den enskilda skolan och dess ledning som måste få 

större ansvar inte kommunerna.  

Juridisk/ideologisk styrning 

I undersökningen av partiernas inställning till hur skolan ska styras i de båda debatterna är 

partierna överrens om att staten ska styra genom styrdokument medan huvudmännen ska stå 

för genomförandet. Men den juridisk/ideologiska styrningen är ett område som Folkpartiet 

och Vänsterpartiet, som vill stärka den statliga styrningen 2013, har förändrat sin inställning 

till sen decentraliseringen. I studien visade det sig att både Folkpartiet och Vänsterpartiet vill 

stärka den juridisk/ideologiska styrningen av skolan. De vill ha mer statlig styrning genom 

styrdokumenten. Folkpartiet vill även ha mer utbildning av skolpersonalen vilket blir ett till 

verktyg för att stärka den statliga styrningen. Socialdemokraterna som skrev propositionerna 

vid decentraliseringen anser 2013 att den statliga styrningen redan är stark genom 

styrdokument. De nämner även lärarutbildning som ett statligt styrinstrument. Moderaterna, 

Miljöpartiet och Centerpartiet menar att staten ska styra genom styrdokument och 

huvudmännen ska stå för genomförandet, deras inställning är inte förändrad mellan de båda 

debatterna. En faktor som Folkpartiet lyfter är att de menar att det finns en otydlig 



 58 

ansvarsfördelning mellan staten och kommunen. Ett perspektiv som kan haft inverkan på det 

är det något som Wahlström skriver i sin avhandling där hon beskriver införandet av 

målstyrning som skulle ske under en relativ kort period i början av 1990-talet vilket innebar 

att det inte fanns färdigutvecklade dokument att styra skolan utifrån. Kommunerna hade inte 

hunnit anpassa sig till det nya styrsystemet vilket innebar en tid där kommunerna hade 

ansvaret men inte verktygen för att ta det utan blev en tid där kommunerna fick arbeta fram 

egna lokala styrsystem (Wahlström, 2002, s.230). Det tyder på en situation där styrsystemet 

förändras relativt snabbt och ramarna för hur det ska fungera kanske inte var utarbetade till 

fullo.  

Styrning genom kontroll och utvärdering 

Styrning genom kontroll och utvärdering är ett av de områden som staten har möjlighet att 

styra över skolverksamheten. I frågan om hur skolan ska styras 2013 är styrningen genom 

kontroll och utvärdering något som alla partier som var med vid decentraliseringen ser som ett 

viktigt statligt styrmedel. När decentraliseringen diskuterades nämnde varken Folkpartiet eller 

Miljöpartiet det ytterligare. Båda ser 2013 styrning genom kontroll och utvärdering som ett 

viktigt styrmedel. Folkpartiet som vill att den statliga styrningen av skolan ska stärka ser mer 

kontroll som ett verktyg för att göra det. Vänsterpartiet som också vill stärka den satliga 

styrningen är något mer reserverade till att ändra inställning till styrning genom kontroll där 

de mer nämner det som något nödvändigt. Socialdemokraterna har en något ändrad inställning 

i frågan mellan debatterna då de vill utöka kontrollerna av skolverksamheten till att vara mer 

frekventa. Moderaterna som vid decentraliseringen ville att kontrollen och utvärderingen 

skulle ske av en fristående myndighet och inte Skolverket som var förslaget var har med 

Skolinspektionens införande inga synpunkter på verksamheten idag.  

8. Konklusion 
Syftet med denna uppsats var att se vilken inställning riksdagspartierna har till ett 

återförstatligande av skolan idag och vilken deras inställning var kring 1990-talet när skolan 

gick motsatt väg och decentraliserades. För att urskilja partiernas inställning i frågan har de 

propositioner med tillhörande partimotioner från decentraliseringsreformerna från 1990-talet 

och partiernas egna material från 2103 granskats och partiernas inställning utifrån 

perspektiven ekonomisk styrning, juridisk/ideologisk styrning och styrning genom kontroll 

och utvärdering identifierats. Resultatet i studien visar att samtliga partier som satt i riksdagen 

vid decentraliseringen var för en decentralisering. Men att det fanns vissa 



 59 

meningsskiljaktigheter om i vilken utsträckningen den skulle ske och vart ansvaret skulle 

finnas efter genomförandet. Det som visar sig i studien efter analysen av partiernas inställning 

till hur skolan ska styras 2013 är att Folkpartiet och Vänsterpartiet har förändrat sin 

inställning till skolans styrning, de vill utöka det statliga inflytandet. Även 

Sverigedemokraterna som inte satt i riksdagen vid decentraliseringen är 2013 för ett 

återförstatligande av skolan. Det är framförallt den ekonomiska styrningen med 

resursfördelningen till skolverksamheten som Folkpartiet, Sverigedemokraterna och 

Vänsterpartiet vill att det statliga inflytandet ska öka. Folkpartiet som är en del av regeringen 

tillsammans med Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna har en syn över skolans 

styrning som inte delas av de övriga regeringspartierna. Att Folkpartiet som är det alliansparti 

med utbildningsministerposten, har en inställning till hur skolans styrning som inte går i linje 

med övriga partier i regeringen är intressant. Det innebär i praktiken att Folkpartiet inte kan 

driva den skolpolitik som de vill fullt ut, utan måste anpassa sig till de övriga partier inom 

frågor som de själva anser vara viktiga. Med 2014 som är ett valår, kommer det bli intressant 

att se hur partierna driver sina skolfrågor, och då hur de vill att skolan ska styras och vilket 

inflytande staten ska ha över skolverksamheten. För det som samtliga verkar överrens om är 

att i flera avseende som måste det till någon form av förändring för att hitta en positiv linje för 

skolan. Och under början av 2014 kommer även resultatet på den utredning av 

kommunaliseringen som Leif Lewin gjort på uppdrag av regeringen, vilket förmodligen 

kommer öppna upp för ytterligare debatt om skolan.  
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