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1. Inledning 
Den mest påtagliga ideologiska förändringen i Sverige under 1980-talet var 

högervågen, i synnerhet nyliberalismen men även andra konservativa och liberala 

idéer. Nyliberalismens essens är marknadsekonomin och dess kritiska syn på 

välfärdsstaten, i tydligare bemärkelse dess negativa inställning till välfärden. 1 

Nyliberalismen hade och har fortfarande ett starkt fäste i USA, Ronald Reagan 

genomförde under sin mandattid stora budgetbesparingar genom att minska den 

offentliga sektorn. På sin högersida hade han nyliberalismens förespråkare Milton 

Friedman, vars syn på penningpolitik, privatisering och avreglering påverkade stora 

delar av världen.2  

 Nyliberalismen vann gehör i Sverige under slutet av 1980-talet och fortsatte 

påverka politiken under 1990-talet. Den påtagliga arbetslöshetskrisen som växte sig 

starkare i slutet på 1980-talet i Sverige gav utrymme för de nyliberala influenserna att 

påverka politiken. Argumentet om valfrihet och konkurrens växte sig starkare bland 

politikerna i Sverige. 3 Internationellt spreds nyliberalismen snabbt och en våg av 

decentraliseringsprojekt stod i centrum inom den offentliga sektorn runt om i Europa 

och andra delar av världen. Skolsektorn och sjukvården är två områden som har 

påverkats av marknadsstyrningens idéer. Ett exempel på marknadsstyrning är det så 

kallade New Public Management, NPM (på svenska Ny Offentlig 

verksamhetsledning). 4 NPM utvecklades då man över tid krävde allt mer att den 

offentliga sektorn skulle marknadsanpassas för att således öka effektiviteten. 

Införandet av NPM ledde till att marknadsekonomiska lösningar applicerades inom 

offentlig sektor, till exempel decentralisering av beslutsfattande. Inom detta system 

betraktas medborgare och andra brukare som kunder som utnyttjar tjänster.5 

En stor influens inom skolverksamheten är, som tidigare nämnt, Milton 

Friedman som redan 1955 lanserade idén om skolpeng. Enligt Friedman var ett 

checksystem nödvändigt för att tillgodose kravet på social rättvisa mot kravet på 

frihet för föräldrar att själva välja skola. Friedmans checksystem skulle skapa 

möjligheten för privata skolor att verka på samma villkor som offentliga, genom att 

statliga medel tilldelades till den skolan föräldrarna valde för sina barn. Därefter 

1 Blomqvist & Rothstein, 2005, s. 35 
2 Ibid, s. 18, 35 
3 Ibid, s. 35-36 
4 Hood, 1995, s. 93 
5 Ibid, s. 95, 96 
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skulle monopolet på utbildningen så småningom brytas, vilket enligt Friedman var av 

stor vikt vad gällde individuell frihet.6  

 Under 1980- och 1990-talet införde flertalet länder reformer som innebar att 

valfriheten inom offentliga skolsystemet ökade, och således att den privata 

skolsektorn expanderade. 7  I Sverige tog den privata skolsektorn ett jättekliv när 

Görans Perssons proposition om kommunalisering av skolverksamheten 

presenterades inför riksdagen, då detta innebär en ny riktning för välfärden mot en 

mer marknadsekonomisk inriktning. Syftet med kommunaliseringen var att man ville 

att skolan skulle präglas av en utveckling från regelstyrning till målstyrning med färre 

regler och tydligare mål. 8  I samband med kommunaliseringen förändrades även 

styrsystemet för den svenska skolan. Syftet var att decentralisera och avreglera. 

Skälen till detta var bland annat att skolan blivit alltför omfattande och komplex för 

att kunna styras genom statlig detaljreglering. Således skulle staten inte styra 

verksamheten med centrala regler för genomförandet, utan endast ange de mål som 

skulle uppnås.9 I mitten av 1990-talet infördes nya läro- och kursplaner som skulle 

vara anpassade till en målstyrd verksamhet. De nya kursplanerna innehöll inte några 

direktiv om vad undervisningen skulle innehålla eller hur den skulle gå till, utan 

istället innehöll de beskrivningar av vilka mål och resultat som skulle uppnås och de 

gav stort utrymme för anpassning till lokala förhållanden. Uppfyllelsen av dessa mål 

skulle sedan kunna kontrolleras och utvärderas.10 

Jämsides med denna utveckling ökade även kraven på brukarinflytande och 

valfrihet. När friskolereformen inrättades 1992 ökade antalet fristående skolor 

avsevärt. Det var 1992 som regeringen Bildt genomförde den reform som på kort tid 

skulle omvandla svensk skolväsende på ett sätt som inte ens upphovsmännen kunde 

ana. 11  Kommunerna blev skyldiga att betala minst 85 % av den individuella 

skolersättningen till friskolorna, den så kallade skolpengen, det vill säga den summa 

pengar en kommun delar ut för varje elev.12 Hur motiverades denna snart 22 åriga 

friskolereform? 
 

 

6 Blomqvist & Rothstein, 2005, s. 57 
7 Ibid s.  
8 Prop. 1990/91:18, s. 15 
9 Magnusson, 2010 s. 425 
10 Blomqvist & Rothstein, 2005, s. 40 
11 Ibid, s. 44 
12 Ibid, s. 42 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att kritiskt undersöka diskurserna kring vinstdrivande 

friskolor under perioden 1988-1994. Studieobjektet är således det som skrivs om 

fristående skolor och hur den parlamentariska processen gick till. Uppsatsens syfte 

uppfylls genom att identifiera vad som sågs som ideal, problem och lösning för 

skolan under denna period. Anledningen till vald period är för att det var en 

omvälvande tid för skolsektorn samt att det var under denna period som man öppnade 

upp för dagens friskolesektor. 

 

1.2 Frågeställning 

Uppsatsens frågeställningar lyder följande: 

Vilken idealskola eftersträvande man när man ville införa friskolor? 

Vilka problem såg man med den kommunala skolan före införandet av friskolor? 

Hur motiverades friskolor som lösning till problemet? 

 

1.3 Tidigare forskning 

Ingen har tidigare skrivit om varför man inrättade fristående skolor. Tidigare 

forskning om friskolor diskuterar främst kring konsekvenserna av införandet av en 

sådan politik. 

 Statsvetarna Paula Blomqvist och Bo Rothstein skriver i boken 

Välfärdsstatens nya ansikte hur valfriheten har diskuterats och hur detta argument har 

påverkat skolverksamheten. De menar även att politiker använder valfriheten och 

rättvisan som verktyg för att nedmontera och undergräva välfärdspolitikens 

legitimitet. 13 De anger även att förespråkarna för fristående skolor anser att ökad 

valfrihet och konkurrens mellan producenter leder till ökad individualism hos 

medborgarna och att dessa reformer således kommer att öka effektiviteten i systemet. 

Dessutom hävdar förespråkare att utan en sådan politik kommer medborgarna inom 

främst medelklassen att söka sig emot denna princip om solidarisk finansiering, vilket 

anses vara ett stort hot mot välfärdspolitikens fortsatta existens. Motståndarna till 

friskolor, däremot, ställer sig kritiska till detta argument och menar att 

valfrihetsaspekten är överdriven och osann då majoriteten av befolkningen inte 

kommer att använda sig av valfriheten.14 

13 Blomqvist & Rothstein, 2005, s. 219 
14 Ibid, s. 219, 220 
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 Studier som berör undervisningens innehåll visar att valfrihet och konkurrens 

skapar incitament för traditionell inriktning istället för pedagogisk innovation. 

Sverige är i detta avseende inte ett enskilt fall.15 En sådan tendens har visat sig vara 

sann i Storbritannien som införde valfrihet och elevbaserad resurstilldelning 1990, 

där även en konservativ orientering varit mest påtaglig än i något annat land. Ur 

denna utveckling har två typer av skolor vuxit fram, Magnet Schools och Charter 

Schools.16 Magnet Schools drivs inom ramen för det offentliga skolsystemet, men 

skiljer sig från offentliga skolor genom att erbjuda en speciell ämnesinriktning för att 

på så sätt locka till sig elever från olika områden, för att i sin tur bryta det segregerade 

bostadsmönstret som finns i det vanliga skolsystemet. Magnet Schools har visat sig 

ha en desegregerande effekt i de områdena som de har etablerats. Charter Schools är 

friskolor som drivs privat, men som stöds ekonomiskt av de lokala 

skolmyndigheterna. 17 I England infördes en friskolereform som påminner om det 

svenska, som skulle fungera som ett komplement till de tidigare systemen av privata 

samt fristående skolor. Den brittiske utbildningsminister Michael Gove från The 

Conservatives Party önskar att efterhärma den svenska modellen kring skolsystemet. 

Goves förslag har mött motstånd i Storbritannien då man efter att ha analyserat PISA-

resultat kommit fram till att skolresultaten har sjunkit sen man införde 

friskolereformen 1992 i Sverige.18  

 Ingrid Nilsson diskuterar bland annat i sin rapport Fristående skolor, 

internationell forskning 1985-2000, hur möjligheterna till val till skola kan öka utan 

att oönskade effekter uppkommer, som exempelvis segregation. Hon diskuterar bland 

annat denna fråga och jämför med USA och Storbritannien samt andra länder. 

Hennes avsikt är inte att hitta ett bestämt svar, utan avsikten är att lyfta fram olika 

perspektiv och diskutera jämförelser mellan länder. Ytterligare en fråga hon belyser 

är vilket utrymme fristående skolor kan ha i relation till likvärdighets- och 

värdegrundsfrågor. 19  Hon kommer fram till i sin forskning att majoriteten av de 

utländska forskarna håller med om att det pågår en marknadsanpassning och 

privatisering av skolväsendet. Det är dessutom tydligt att politikerna driver föräldrar 

mot en mer nyliberal riktning i valet av skola. Avsikten är att öka föräldrars 

15 Blomqvist & Rothstein, 2005, s. 219 
16 Ibid, s. 96, 98 
17 Ibid, s. 98 
18 Shepherd, 2010 
19 Nilsson, 2002, s. 10, 12, 19 
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valmöjligheter och att öka chansen för föräldrar att hitta en skola som passar deras 

önskemål. Detta anser Nilsson vara den grundläggande politiska drivkraften och 

huvudlinjen i retoriken. I Nilssons mening sker det en policyförskjutning mot 

nyliberal riktning även i länder som Nederländerna och Danmark, som tidigare hade 

en mer klassisk liberal lagstiftning om stöd till fristående skolor. Slutligen, menar 

Nilsson att det sker en trend av internationella inslag inom skolpolitiken, det vill säga 

att skolpolitiken i allt fler länder blir med likartad och att nationella särdrag för skolan 

får mindre betydelse.20 

 Lisbeth Lundahl behandlar i sin artikel From centralisation to 

decentralisation: governance of education in Sweden kommunaliseringen av 

skolväsendet och hur förändringarna inom skolpolitiken i Sverige påverkats, som har 

gått från att ha varit centraliserad till decentraliserad. I sin studie har hon intervjuat 12 

svenska utbildningspolitiker och skoladministratörer som var delaktiga i besluten på 

både nationell och lokal nivå, som togs angående skolverksamheten på 1990-talet.21 

Flertalet av aktörerna förklarade detta behov av förändring inom skolsektorn med att 

påpeka att Sverige gått från ha varit ett industrisamhälle till ett kunskapsbaserat 

informationssamhälle, detta kräver olika typer av kunskap och ett utökat utbud inom 

detta område. Samtliga tycker att en riktning mot ökad lokal frihet är ett nödvändigt 

medel för att förverkliga nationella mål. Ytterligare en aspekt som Lundahl behandlar 

är nyliberalismens påverkan under 1980- och 1990-talet. Hon menar att man kan 

spegla dessa idéer i samtliga intervjuobjekt, då de flesta av de som intervjuats inte 

skulle kunna tänka sig att återgå till det gamla systemet.22   

 

2. Metod och teori 
Följande avsnitt avser den metod som kommer att användas till denna uppsats. Metod 

och teori har i detta fall satts inom samma kapitel då uppsatsen använder sig av en 

diskursanalytisk metod. En diskursanalys kan delas upp i tre kategorier; diskursteori, 

kritisk diskursanalys och diskurspsykologi.23 En diskurspsykologi påminner mycket 

om en kritisk diskursanalys men den skiljer sig åt då kritisk diskursanalys har rötterna 

i lingvistik medan diskurspsykologin har rötterna i socialpsykologi. 24 

20 Nilsson, 2002, s. 14, 76 
21 Lundahl, 2002, s. 626 
22 Ibid, s. 635-636 
23 Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 7 
24 Ibid, s. 96 
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Socialpsykologin fokuserar på den mentala bearbetningen av information, därmed 

blir inte detta ett alternativ för metod då jag inte har tillgång till muntliga intervjuer 

med ansvariga personer. Diskursteori fokuserar på att skapa förståelse av det sociala 

som diskursiv konstruktion där alla sociala fenomen analyseras, men eftersom målet 

med metoden är teoriutveckling har denna metod många få praktiska redskap för en 

textnära analys, därmed avfärdas denna metod.25 Kritisk diskursanalysen fokuserar på 

relationer mellan olika diskurser samt maktrelationer och blir därför den metod som 

passar bäst för att angripa frågeställningen. För denna uppsats kommer en kritisk 

diskursanalys att utföras då jag avser att kritiskt granska diskurserna kring införandet 

av friståendeskolor. 
 

2.1 Diskursanalys 

En diskurs innebär hur man talar om och hur man förstår världen eller delar av den.  

Det förklarar exempelvis i vilken struktur man talar om något eller vilken logik man 

använder för att förklara något. Diskursanalys innebär att man analyserar hur 

människor skapar sin egen verklighet genom språket, med andra ord studerar man 

kommunikation i tal och text. Man undersöker det som sägs, hur det sägs och hur det 

motiveras inom texten. Man tenderar att inte vilja förklara sanningen om verkligheten 

utan skapar istället en egen tolkning av verkligheten genom språket; den kunskap vi 

har om världen kan inte betraktas som en objektiv sanning.26 Man undersöker hur 

språket skapar verkligheten och hur man beskriver verkligheten. I en diskursanalys 

presenteras en tolkning av en text, tolkningen behöver således inte vara sannare än 

någon annans tolkning av samma text. 27  Språket är med och delvis skapar 

verkligheten.  

 Winther Jörgensen och Phillips skriver i sin bok Diskursanalys – som teori 

och metod att en diskursanalys kan behandlas inom ramen av tre angreppssätt. Dessa 

tre angreppssätt vilar på en socialkonstruktionistisk grund. Ett grundläggande 

fundament inom diskursanalysen är en kritisk inställning till kunskap. Som tidigare 

nämnt kan inte vår kunskap om världen självfallet betraktas som en objektiv sanning. 

Däremot är vår verklighet enbart tillgänglig för oss genom kategorisering, med andra 

ord är vår bild av verkligheten en produkt av våra sätt att kategorisera världen och 

inte en direkt reflektion av verkligheten: vi har inte en direkt tillgång till verkligheten 

25 Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 31 
26 Ibid, s. 11 
27 Ibid, s. 18, 20, 155 
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utan genom kategorisering får vi en modifierad verklighet. Detta fundament har 

starka kopplingar till diskursanalysens språkuppfattning.28 Ytterligare en premiss är 

historisk och kulturell specificitet. Då vi människor är av kulturell och historisk 

karaktär så präglas vår kunskap alltid av historia och kultur. Således är det sätt som vi 

uppfattar och representerar världen historiskt och kulturellt specifika och kontingenta; 

vår världsbild och identitet kunde ha sett annorlunda ut och kan dessutom förändras 

över tid. En diskursiv handling kan förklaras som en social handling som påverkar 

den sociala världen och som dessutom hjälper till att bevara vissa sociala mönster.29 

 Ännu en premiss är sambandet mellan kunskap och sociala processer. Våra 

världsuppfattningar skapas och upprätthålls i sociala processer, således utvecklas 

kunskap i social interaktion där man både skapar sina egna sanningar och tar stark 

ställning till vad som är sant och falskt. Ytterligare ett samband är sambandet mellan 

kunskap och social handling, som innebär att i en världsbild blir vissa former av 

handlingar självklara och andra helt otänkbara. De olika sociala världsbilderna leder 

sålunda till olika sociala handlingar och den sociala konstruktionen av kunskap och 

sanning får därmed konkreta sociala konsekvenser. 30  De texter som kommer att 

undersökas i denna uppsats är främst tolkningar av handlingar som framförs i 

motioner och propositioner som kan ha påverkat diskursen om skolpolitiken under 

perioden som studeras.  

 

2.2 Kritisk diskursanalys: Norman Fairclough 

Den kritiska diskursanalysen belyser diskursen som hjälpmedel att skapa den sociala 

världen. Winther Jörgensen och Phillips behandlar Norman Faircloughs teori om 

kritisk diskursanalys. Fairclough menar att diskursen enbart är en av flera aspekter av 

varje social praktik. Detta synsätt gör den kritiska diskursanalysen mindre 

poststrukturalistisk. En betydande inriktning i Faircloughs teori är hans undersökning 

av förändring. Han menar att man alltid bygger vidare på betydelser som redan har 

etablerats, detta sätter han i fokus genom begreppet intertextualitet, som innebär att 

en text bygger på element och diskurser från andra texter. Genom att aktörerna 

sammanfogar element från olika diskurser kan det konkreta språkbruket förändra de 

enskilda diskurserna och även omvandla den sociala och kulturella omvärlden.31  

28 Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 11, 12 
29 Ibid, s. 12 
30 Ibid, s. 12 
31 Ibid, s. 13 
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Fairclough använder ordet diskurs på två sätt. För det första förklarar han det 

abstrakta bruket av diskurs som språkbruk såsom social praktik, det vill säga att 

diskurser är språkbruk i social praktik. Exempelvis att diskurser både kan vara 

konstituerade och konstituerande. För det andra definierar Fairclough diskurs ”som 

ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv”32. Det 

vill säga, en viss diskurs som kan avskiljas från andra diskurser, exempelvis en 

feministisk diskurs eller en nyliberal diskurs. Fairclough menar vidare att diskurs 

enbart består av lingvistiska element.33 

Faircloughs teori bygger på en tre dimensionell modell där texten står i 

centrum av modellen för analysen. Den första dimensionen är en text som i 

undersökningsfallet blir valmaterial och propositioner som ingår i den andra 

dimensionen som är en diskursiv praktik, som innebär produktionen och 

konsumeringen av texter till exempel riksdagens behandling av propositioner och 

motioner etc. Den sista dimensionen är en social praktik, i detta undersökningsfall så 

innebär social praktik medlemsmöten och valmöten.34  

En diskurs kan bidra till att bygga upp sociala identiteter, sociala relationer 

och kunskaps- och betydelsesystem. Diskurs har därmed tre funktioner; en 

identitetsfunktion, en relationell funktion och en ideationell funktion. 35  I det här 

undersökningsfallet har diskursen konstruerat medborgare och parti. Sociala 

relationer är den typ av relation som finns mellan medborgare, staten och partier. 

Kunskap- och betydelsesystem innebär inom denna analys och undersökning att man 

bygger upp en kunskap eller att man utgår från premisser om att marknadsekonomi är 

någonting bra, därmed skapar kunskap ideologiska effekter.  

 Faircloughs angreppssätt består av en uppsättning filosofiska fundament, 

teoretiska metoder, metodologiska riktlinjer och specifika tekniker för språkanalys. 

Winther Jörgensen och Phillips identifierar fem gemensamma drag hos de kritisk-

diskursanalytiska angreppssätten. Den första är att sociala och kulturella processer 

och strukturer är av delvis lingvistisk-diskursiv karaktär. Detta syftar till att belysa 

den lingvistisk-diskursiva dimensionen hos sociala och kulturella fenomen och 

förändringsprocesser i senmoderniteten. 36  Det andra gemensamma draget är att 

32 Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 72 
33 Ibid, s. 72 
34 Ibid, s. 74 
35 Ibid, s. 73 
36 Ibid, s. 67 
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diskurs är både konstituerande och konstituerad. Det vill säga, diskurs är en viktig 

form av social praktik som både konstituerar den sociala världen och konstitueras av 

andra sociala praktiker. Diskursen bidrar till att forma och omforma sociala strukturer 

och processer, men även till att spegla dem. Denna syn på diskurs skiljer sig från mer 

poststrukturalistiska perspektiv. Denna föreställning om att en diskurs både är 

konstituerad och konstituerande har en central plats i Faircloughs teori om kritisk 

diskursanalys. 37 I en kritisk diskursanalys är språk som diskurs både en form av 

handling (där människor kan påverka världen) och en form av handling som är socialt 

och historiskt situerad, som således står i ett dialektiskt förhållande till andra sidor av 

det sociala. Fairclough exemplifierar familjen i detta hänseende. Han menar att 

förhållandet mellan barn och föräldrar är diskursivt konstituerat men samtidigt är 

familjen en reell institution med konkreta praktiker, relationer och identiteter. Dessa 

tre element är ursprungligen diskursivt konstituerade som följaktligen avsatts i 

institutioner och icke-diskursiva praktiker, även sociala praktiker är konstituerade.38 

De identiteter som kan identifieras i den politiska processen är exempelvis de olika 

partierna samt medborgarna som väljer in sina folkrepresentanter. Därmed finns en 

relation mellan medborgarna-stat-partier. De praktiker som finns är den vanliga 

politiken som sträcker sig mellan allt från valkampanjer till styrningen i riksdagen. 

 Ytterligare en aspekt är att språkbruk ska analyseras empiriskt i ett socialt 

sammanhang. Detta innebär att man i en kritisk diskursanalys genomför en konkret 

lingvistisk textanalys av språkbruket i sociala interaktioner.39 I detta fall är de sociala 

interaktionerna i riksdagen till exempel riksdagsbehandlingen av propositioner och 

motioner men även valkampanjer. De sociala interaktionerna kan ske både internt och 

externt där den förstnämnda sker inom riksdagen och den sistnämnda sker utanför 

riksdagen och därmed främst riktad mot allmänheten.  

Det fjärde gemensamma draget är att diskurs fungerar ideologiskt. 40  En 

ideologisk påverkning på hur skolan styrs blir därmed beslut som fattas om skolans 

styrning utifrån ideologiska grunder så som nyliberalismens påverkan av individuell 

valfrihet av skolor. Diskursen kan därmed präglas genom de praktiserandes ideologi, 

därmed så kan en diskurs om valfrihet av skolor komma att utnyttjas som medel för 

att införa och legitimera friskolor. 

37 Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 67, 72 
38 Ibid, s. 68 
39 Ibid, s. 68-69 
40 Ibid, s. 69 
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Kritisk diskursanalys påstår att diskursiva praktiker kan hjälpa att skapa och 

reproducera ojämlika maktförhållanden mellan sociala grupper, exempelvis sociala 

klasser, mellan män och kvinnor samt etniska minoriteter respektive majoriteter. 

Således menar man att diskurser kan skapa ideologiska effekter. Den kritiska 

diskursanalysen är kritisk då den vill kartlägga den diskursiva praktikens roll i 

upprätthållandet av den sociala världen samt sociala relationer som innebär ojämlika 

maktförhållanden. Dess syfte är därmed att underlätta social förändring för att på så 

sätt uppnå jämlika maktförhållanden i kommunikationsprocesser, men även generellt 

i samhället.41 Inom mitt undersökningsområde, kan detta ideologiskt påverka skolan 

på det sättet att man försöker minska segregerande effekter, där man vill skapa 

likvärdiga villkor för skolan. Detta kan antingen påverka skolan ideologiskt genom 

att legitimera segregation eller genom att man hävdar retoriskt att valfrihet gynnar 

desegregering.  Valfrihetsdiskursen kan antingen legitimera segregerande effekter, 

genom att rättigheten att välja skola finns för alla medborgare men det är inte alla 

som kan utnyttja den på grund utav socioekonomiska villkor. Alternativt kan den 

även ses ha en desegregerande effekt utifrån diskursen valfrihet genom att valfriheten 

öppnar upp för möten mellan olika bostadsområden. Människor från olika 

samhällsklasser kan därmed utbilda sig vid samma skola. Med andra ord kan 

diskursen valfrihet hävda att det leder till desegregerande effekter. Det är i detta fall 

viktigt att tydliggöra att diskursen valfrihet nödvändigtvis inte har en segregerande 

effekt men diskursen kan hävda detta oavsett hur det ser ut i verkligheten. Det kan 

ske en desegregerande effekt med tanke på att människor får välja fritt men man kan 

inte veta om dess effekt uppstår. 

Slutligen, det sista gemensamma draget är kritisk forskning. Kritisk 

diskursanalys är ett kritiskt angreppssätt som är politiskt engagerat i social 

förändring, och bör därför inte ses som politiskt neutral. Angreppssättet relaterar till 

de undertryckta samhällsgrupperna, därför ska kritiken i analysen avslöja den roll 

som en diskursiv praktik spelar för upprätthållandet av ojämlika maktförhållanden. 

Ett syfte med kritisk diskursanalys är att kunna använda resultaten från den för att 

åstadkomma social förändring.42 Utifrån mina egna värderingar ställer jag mig kritisk 

till friskolan som koncept men dock inte kritisk till valfriheten att välja skola. Min 

åsikt är att reformernas sviter är för påtagliga och någonting som jag anser varit till 

41 Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 69 
42 Ibid, s. 70 
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skada för samhället. Detta är anledningen till att jag vill undersöka motiven till 

införandet av friskolereformen. Dock har jag valt att överse mina egna åsikter om hur 

resultatet av friskolereformen blev och endast fokuserat på att analysera diskurserna 

kritiskt kring införandet för att således finna svar på min frågeställning då mina 

personliga åsikter inte är av betydelse för motiven till friskolor som lösning.  

  Ett viktigt analytiskt begrepp är intertextualitet. Intertextualitet karakteriserar 

det förhållandet om att kommunikativa texter bygger på tidigare händelser; man 

börjar aldrig om från början.43 Det vill säga att man aldrig kan undgå från att använda 

texter som andra har skrivit tidigare. Ett exempel på intertextualitet är manifest 

intertextualitet, där texter och tankar uppenbart influerats av tidigare texter och 

tankar.44 

 En text kan vara en del av en intertextuell kedja, vilket innebär att en serie 

texttyper sammansatts i en kedja, där varje länk binder dem samman genom ett 

gemensamt element från olika texter.45 Intertextualitet visar på historiens inverkan på 

en text och till textens inverkan på historien genom att texten bygger på tidigare 

texter. Därmed är texten en del av en historisk utveckling och förändring. Fairclough 

ser intertextualitet som ett uttryck för instabilitet och stabilitet, kontinuitet och 

förändring. Med detta menas att genom att utnyttja existerande diskurser skapar man 

förändring genom att använda dessa diskurser på nya sätt. Däremot hindras 

möjligheterna till förändring av maktrelationer som bland annat bestämmer olika 

aktörers inträde till olika diskurser.46 Till denna uppsats kommer intertextualitet vara 

av stor betydelse i presentationen av empirin och därefter analysen. Det är viktigt i 

min undersökning då man anammar något som funnits tidigare, i synnerhet 

demokrati. Man har antingen fortsatt på de spåren eller så har man ändrat riktning 

eller lämnat något.  

 Diskursiva relationer kan ses som grunden för social kamp och konflikt. Men 

däremot betyder det inte att alla diskurser är lika. Vissa diskurser har starkare 

genomslagskraft i massmedier än andra diskurser, exempelvis akademiska diskurser 

har mindre genomslagskraft än ideologiska diskurser.47 Det är viktigt att belysa här 

att det oftast finns något gemensamt, såsom gemensamma förutsättningar. För att 

43 Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 77 
44 Ibid, s. 77 
45 Ibid, s. 77 
46 Ibid, s. 78 
47 Ibid, s. 78, 79 

 13 

                                                        



kunna diskutera måste man även kunna gå efter gemensamma premisser. Detta är en 

grundläggande tanke i min undersökning då diskursiva relationer är tydliga i politik, 

som tidigare nämnts kan dessa relationer ses som grunden för social kamp och 

konflikt, någonting som är grundläggande inom politiken. 

 Modellen för analysen har varit ideal, problematisering och problemlösning 

för att på detta sätt enklare lyckas angripa diskurserna samt att finna en röd tråd 

genom den historiska utvecklingen. Modellen för analysen kan sammanfattas på 

följande sätt: ideal innebär i modellen vad någonting bör vara, hur vill man att skolan 

ska se ut, problematisering innebär att identifiera vad som är problemen med skolan, 

lösning innebär hur man ska lösa problemen med skolan och därigenom låta 

verkligheten närma sig idealet.  

 

2.2.1 Metodkritik 

Kvalitativ innehållsanalys hade varit ytterligare ett alternativ för denna studie. Man 

hade i så fall kunnat analyserat budskap. Ytterligare ett alternativ hade varit en 

intervjubaserad studie där man hade kunnat analyserat intervjuobjektens svar. 

Anledningen till att dessa två metoder valdes bort var att en analys av budskapet 

skulle nödvändigtvis inte leda till ett svar på motiven bakom budskapen och en 

intervjubaserad studie valdes bort på grund utav svårigheten att få intervjuer med 

ansvariga personer om detta, dessutom så är friskolor ett hög debatterat ämne och då 

riskerar man att få mer nutida åsikter än de åsikter som fanns under tiden mellan 1991 

och 1994.  

Att analysera diskurser inom detta sammanhang är av betydelse då det 

politiska beslutsfattandet är uppbyggt på olika diskurser som ständigt formas och 

omformas utav tidigare diskurser. Samhällets ständiga förändring utgör en grund för 

politikers argumentation och betoningen av olika diskurser är avgörande för deras 

valkretsar. Man har möjligheten att se texter sammankopplade och utröna de 

gemensamma förutsättningar som finns, det vill säga det man antar är gemensamt och 

grunden för diskussionen, men också för att hitta konflikter. Därmed får man en mer 

generell syn på vad som är viktigt. Diskursanalys som metod och teori hjälper att 

skapa förståelse för den offentliga debatten i riksdagen och utifrån den kan man 

urskilja vad som ansågs vara viktigt, det som var problematiskt samt varför friskolor 

ansågs vara en lösning. Den analyserar tidigare diskursers påverkan på dagens 

diskurser och då meningen med denna uppsats är att visa hur reformerna motiverades 

 14 



blir diskursanalysen ett verktyg för att finna svaren genom en historisk kontext, som 

förhoppningsvis ger ett större djup i analysen och en trovärdighet till slutsatserna som 

kommer att dras. Dock är även denna angreppsmetod öppen för stor tolkning 

beroende på hur man tolkar texterna så det är viktigt att påpeka att detta arbete inte 

kommer stå för någon absolut sanning utan är en tolkning av en diskursiv praktik.  
 

2.3 Källmaterial och avgränsning 

I följande avsnitt kommer källmaterialet att presenteras som ligger till grund för 

denna uppsats. Jag har valt att dela upp detta avsnitt i två delar som materialet utgör; 

riksdagsmaterial och valprogram/valmanifest. I varje del går jag därefter igenom 

metod för respektive empiri. Källmaterialet kommer att behandlas i analysen nästan 

som en enda gemensam text. Det vill säga att olika källor inte kommer att presenteras 

i någon tidslinje utan det kommer presenteras utifrån vilka diskurser som texten 

lyfter. 

 

2.3.1 Riksdagsmaterial 

Det insamlade materialet utgörs i första hand av propositioner och motioner mellan 

perioden 1988-1994. Motivet bakom detta urval är att det enkelt går att utläsa 

diskurser ur dem. Det är under denna tid som både kommunaliseringen av skolan och 

införandet av friskolor sker samt att genom intertextualitet kan man finna relevanta 

handlingar som kom att påverka diskurserna och besluten kring friskolor.   

 Propositionerna varierar i omfattning, allt ifrån 20 sidor till omkring 250 

sidor. Det totala sidantalet uppgår till ungefär 700 sidor. Flertalet propositioner är 

lättillgängliga på Sveriges Riksdags hemsida, men en del fanns enbart tillgängliga på 

bibliotek. De flesta propositionerna är uppbyggda på liknande sätt, de inleds med att 

förklara syftet med förslaget, därefter presenteras förslaget på lagändring, slutligen 

ges skäl till det som föreslagits. 

 

2.3.2 Valmanifest och riksdagsdebatter från 1991 

Utöver propositioner så har valmanifest/valprogram används i sammansättningen av 

diskursanalysen, detta då propositioner främst är riktade åt politiker i riksdagen. 

Därför kan valmanifest vara välanvändbara för att undersöka vad som sades till 
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allmänheten under valperioderna. Det källmaterial som kommer att behandlas i denna 

uppsats är valmanifest från 1991 från samtliga partier48.  

 

2.4 Källkritik 

Det har dessvärre inte utförts några utredningar kring införandet av friskolor innan 

skolsektorn öppnades för friskolor, däremot finns gott om material att hämta från 

bland annat valmanifest, propositioner och dylikt. En utredning eller flera hade givit 

uppsatsen mer grund och starkare argument i analysen. Nya utredningar 49  kring 

friskolor finns men i att använda dessa medför en risk att åsikter som finns om de nu 

inte speglar rättvist de åsikter som fanns om dem då (1988-1991). Dock kan kritik 

riktas mot denna tanke om att analysera diskursen som fördes då alltid kommer vara 

påverkad utav hur diskursen i detta nu ser ut då jag är en del av nutidens diskurs och 

kommer tolka diskursen utifrån dagens ideal. Men jag har även satt mig in i 

kontexten och därmed tror jag inte att mina nutida uppfattningar kommer att göra 

någon skillnad. 

 

3. Den politiska processen mot en öppnare skolsektor 
I följande kapitel kommer resultatet att redogöras och analyseras. Kapitlet inleds med 

en övergripande historisk kontext. Sedan kommer diskurserna presenteras för att 

sedan belysa dem ur tre olika infallsvinklar: Idealskolan, problematisering och 

lösning. 
 

3.1 Historisk kontext 

De skolreformer som genomfördes under efterkrigstiden skedde under en stark 

central styrning. Syftet var att bland annat att göra utbildningen geografiskt 

tillgänglig för alla, att höja utbildningsnivån oavsett social bakgrund och slutligen att 

föra samman olika utbildningar som byggde på segregation och urval. Den 

omfattande förändringen av skolsystemet blev möjlig genom ett starkt engagemang 

från regering och riksdag. 50  1962 infördes den så kallade grundskolereformen. 

Grundskolereformen innebar att alla fick gå i skolan i nio år. Innan dess fanns enbart 

folkskolan, sedan 1950 var den obligatoriska skolgången åtta år. Grundskolereformen 

48 Centerpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Ny demokrati, Kristdemokraterna, Moderata samlingspartiet, 
Miljöpartiet och Folkpartiet.  
49 Se SOU 2013:56 
50 Prop 1990/91:18, s. 15 
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präglades av optimism och hade sina rötter i välfärdsstatens och folkhemmets 

idévärld.51  

 Under 1970-talet påbörjades en reformstrategi som grundade sig på 

decentralisering och avreglering. Huvudsakligen ville man minska detaljregleringen 

och effektivisera verksamheten genom att bland annat öka den lokala friheten. För 

grundskolans del införde man en ny läroplan, den så kallade Lgr 80. Dessutom 

skedde en förändring av statsbidragssystemet. Inom gymnasieskolan samt den 

kommunala utbildningen för vuxna minskades detaljregleringen.52 

 Under mitten av 1980-talet utfördes det en samlad beredning om frågorna 

kring styrningen av skolverksamheten. Tre sakkunniga fick i uppdrag att utarbeta ett 

underlag som senare skulle fungera som grund för övervägande och förslag i SOU 

1988:20 (En förändrad ansvarsfördelning och styrning på skolområdet). Detta 

underlag kom att kallas Ansvarsdelning och styrning på skolområdet (Ds U 1987:1). 

Detta betänkande låg som grund för propositionen 1988:89:4. I prop. 1988:89:4 

föreslogs att skolan i framtiden skulle präglas av en utveckling ifrån regeringsstyre 

och istället mot målstyrning med färre regler och tydligare mål. Riksdagens och 

regeringens uppgift är i detta hänseende att ha det samlande övergripande ansvaret för 

att således garantera en likvärdig utbildning över hela landet. Kommunerna ska 

ansvara över att organisera och genomföra skolverksamheten. 53  Detta blev 

följaktligen verklighet då riksdagen ställde sig bakom denna utveckling.54 

 I proposition 1990/91:18 föreslår Göran Persson att skolan ska 

kommunaliseras, det vill säga att man bör flytta ansvaret från staten till kommunerna. 

I början på 1990-talet infördes reformen som gav föräldrar och elever möjligheten att 

välja skola, skolan fick därmed en ny inriktning med inslag av nyliberal påverkan. I 

dessa reformer fanns även tankar om att fristående skolor skulle bidra till utveckling, 

då det gav mer utrymme till marknadstänkande och konkurrens. De fristående 

skolorna var en del av decentraliseringen och den förändrade ansvarsfördelningen 

som kännetecknade 1990-talets välfärdspolitik.55 

1992 genomförde regeringen Bildt friskolereformen. Kommunerna blev 

skyldiga att betala minst 85 % av den individuella skolersättningen till friskolorna, 

51 Nilsson, 2006, s. 152 
52 Prop. 1990/91:18, s. 15 
53 Ibid, s. 15, 16 
54 1988/89:UbU7, rskr. 95 
55 Prop. 1990/91:18  
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den så kallade skolpengen, det vill säga den summa pengar en kommun delar ut för 

varje elev. 56  I denna proposition framgår även att de lagliga och ekonomiska 

möjligheterna att starta och handha en fristående skola skulle förverkligas genom en 

serie beslut. I framtiden ska föräldrar kunna välja mellan kommunala skolor och 

friskolor för sina barn, och kommunerna ska tillgodose friskolor med skolpeng.57 

Samtliga partier ställde sig bakom propositionen förutom Vänsterpartiet som 

såg fristående skolor som en inskränkning av den kommunala 

självbestämmanderätten, dessutom tycker Vänsterpartiet att förslaget till lagreglering 

är onödigt då riksdagen redan tidigare har beslutat att fristående skolor ska behandlas 

likvärdigt liksom kommunala skolor.58 Bland de partier som var för förslaget om 

valfrihet och fristående skolor fanns det dock en delad mening om hur skolpengen 

skulle fördelas. Till exempel Socialdemokraterna var emot friskolereformen när den 

infördes.59 Då man ansåg att stödet till de fristående skolorna istället bör anpassas till 

de lokala förhållanden som varierar i kommunerna och även mellan landets 

kommuner.60 

 

3.2 Diskurser 

De diskurser som kommer att behandlas i kommande analys är valfrihet och 

demokrati. Anledningen till detta urval är då det var dessa diskurser som präglade 

skolpolitiken under denna period.  

 

3.3 Idealskolesystemet  

I proposition 1982/83:1 av Ulla Tillander (S) står följande skrivet om skolan: 
 

Enligt mål och riktlinjer i grundskolans läroplan skall skolans verksamhet präglas av de 
grundläggande värderingar om demokrati, tolerans, jämlikhet m.m. på vilka det svenska 
samhället bygger. Skolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barn och 
ungdomar att vilja omfatta vår demokratis grundläggande värderingar och låta dessa 
komma till uttryck i praktisk, vardaglig handling.61 

 

Vid första anblick på propositionerna är det en relativt enhetlig bild av idealskolan 

som framkommer, där ovanstående ”grundläggande värderingar” tas upp som 

betydande kriterier för demokratiska värderingar som ska prägla skolan. Utifrån vad 

56 Prop. 1991/92:95, s. 2, Blomqvist & Rothstein, 2005, s. 35 
57 Prop. 1991/92:95, s. 2, 3 
58 Motion 1991/92:Ub68 
59 Utbildningsutskottet betänkande 1991/92:UbU22 
60 Motion 1991/92:Ub65 
61 Prop 1982/83:1, s. 19 
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jag har läst ur källmaterialet ansågs demokrati vara av generell stor betydelse i 

diskussionen kring idealskolan, dock varierar anledningen till dess betydelse.  

Tillander ser de grundläggande värderingarna som naturliga förutsättningar. I 

proposition 1991/92:95 kopplar Beatrice Ask (M) Ulla Tillanders värderingar i sitt 

skäl för godkännandet av friskolor, Ask ansluter sig till detta uttalande och menar att 

samhället kräver dessa värderingar i skolan. Sammankopplingen kan tolkas med det 

analytiska begreppet intertextualitet, som karakteriserar förhållandet mellan en 

tidigare text och en aktuell text. I detta fall har Ask uppenbarligen influerats av Ulla 

Tillanders tidigare proposition från 1982. Ask applicerar detta ideal i grunden för 

hennes förslag om friskolor. Anmärkningsvärt är att Ask bygger vidare på en diskurs 

som förts av en politisk motståndare. Diskursen som förs av Tillander är en diskurs 

om demokratiska värderingar någonting som i sig är en gemensam nämnare för båda 

partier men också lämnar stort utrymme för tolkning och detta blir ett exempel på hur 

sociala händelser påverkar diskursordningen genom att den formar och omformas av 

olika aktörer inom diskursen. Tillanders mening var från början att införa ett nytt 

statsbidragssystem för fristående skolor, genom intertextualiteten så använder sig Ask 

utav denna diskurs för att identifiera idealskolan och för diskursen i en ny riktning 

nämligen den om friskolors införande. 

 Friskolereformen framställdes som en viktig åtgärd för att bibehålla och 

vidareutveckla de demokratiska värderingarna, valfriheten i denna aspekt fick en 

bredare och viktigare betydelse vad gällde de demokratiska värderingarna. Man kan 

exempelvis ta Utbildningsutskottets betänkande till propositionen om valfrihet och 

fristående skolor i detta avseende:  
 

Utskottet anser att det är av särskilt stort värde att barn och ungdomar i skolan möter 
andra erfarenheter, värderingar och en annan livssyn än den som i övrigt präglar deras 
uppväxtvillkor. Det ger skolan en viktig roll för att utveckla respekten för andra 
människor och för att träna förmågan till samarbete. Detta sker bäst i en skola där 
elever med olika social bakgrund, skilda kulturella och religiösa traditioner arbetar 
tillsammans. Den svenska grundskolan har tilldelats en uppgift som en av samhällets 
viktigaste demokratiserande och jämlikhetsskapande krafter.62 

 

De pekar ut skolans roll i att vidga barn och ungdomars erfarenheter, värderingar och 

annan livssyn. ”Detta sker bäst i en skola där olika social bakgrund, skilda kulturella 

och religiösa traditioner arbetar tillsammans”, detta kan man tolka som en strävan 

efter ett desegregerat samhälle där man lär sig att respektera varandra oavsett 

62 Utbildningsutskottet betänkande 1991/92:UbU22 
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bakgrund, således tolkar jag detta citat som positivt inställd till friskolor då friskolor 

kan tänkas införliva dessa ideal till skolan.  

Då friskolereformen gav möjlighet för religiösa friskolor att verka är 

Utbildningsutskottets mening om att ett möte mellan människor från olika kulturella 

och religiösa bakgrunder är gynnsamt för att utveckla en respekt för andra människor 

anmärkningsvärt, då denna typ utav friskola riktar sig främst mot en specifik 

målgrupp och därmed får den en segregerande effekt. Grundskolan har även i deras 

mening en av samhällets viktigaste uppgifter som har betydande demokratiserande 

och jämlikhetsskapande krafter, diskursen som förs vidare av Utbildningsutskottet 

präglas även här tydligt av demokratin som ledord. Det är viktigt att skolan ska 

inlemma alla delar av vårt samhälle för att på sådant sätt skapa en så solidarisk och 

demokratisk skola som möjligt. Gymnasieskolans uppdrag i skolsystemet nämns inte 

explicit såsom grundskolans roll som demokratiserande och jämlikhetsskapande. Att 

det främst rör grundskolans framtid är intressant då friskolereformen öppnade upp 

möjligheten att starta friskolor för alla åldrar. 
  

Allas lika rätt till utbildning är grundläggande för den svenska skolpolitiken. Rätten till 
utbildning skall omfatta alla, oavsett var man bor i landet och vilka ekonomiska eller 
andra förutsättningar man har. Skolan skall ge alla samma möjligheter att utvecklas. 
Utbildningen skall vara likvärdig.63 

 

Göran Persson för även han i sin proposition från 1990 en diskurs som är präglad av 

demokratiska värderingar. Det är av stor vikt att alla elever ska få samma möjlighet 

att lyckas med sin utbildning. Även denna proposition bygger vidare på Tillanders 

budskap med att demokratiska värderingar ska stå i centrum för skolpolitiken, texten 

utvecklar och omformar dock diskursen demokrati till att mer fokusera på ”allas lika 

rätt till utbildning”. Här sker en konflikt mellan likvärdighet och mångfald då det inte 

går att ha mångfald om man strävar efter likvärdighet, i en marknadsekonomi som 

fungerar genom konkurrens. Eftersom inom en marknadsekonomi kommer den 

skolan som skapar de bästa förutsättningarna för utbildning att konkurrera ut skolor 

med sämre förutsättningar. På detta sätt kommer inte det finnas likvärdighet om det 

finns mångfald. En mer konkret och saklig beskrivning av hur skolsystemet ska 

fungera på bästa möjliga sätt går att finna i Beatrice Asks proposition från 1991. 
 

 

63 Prop. 1990/91:18, s. 16 
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Likvärdiga villkor innebär dock inte nödvändigtvis att varje skola skall ges samma 
ekonomiska stöd. De offentliga stöd som tillfaller en skola måste utgå från vilket ansvar 
och åtagande skolan tar och fullgör. Likvärdig behandling mellan offentliga och 
fristående skolor syftar därför till att låta skolans åtagande avgöra omfattningen av de 
offentliga bidragen.64 

 

Det som texten framför är att alla bör inte få likvärdiga villkor gällande ekonomiskt 

stöd utan stödet bör spegla skolans ansvarstagande och åtaganden som skolan har. 

Skillnaden som görs mellan denna proposition och Perssons är att den främst vänder 

sig till hur likvärdigheten mellan utbildningen är viktigt och den senare fokuserar sitt 

innehåll främst till att det ekonomiska stödet inte nödvändigtvis bör vara likvärdigt 

utan att det är det åtagande som skolorna tar som bör avgöra detta. Någon definition 

på vad åtagande innebär ges aldrig och därmed lämnas mycket öppet för tolkning. En 

tolkning kan vara att skolornas resultat beslutar hur mycket som ges utav de 

offentliga bidragen och således borde detta system ge större bidrag till skolor med 

låga resultat för att på så sätt stimulera verksamheten för att skolan ska lyckas bättre i 

framtiden och därmed så skapas likvärdighet mellan skolorna. Frågan blir dock hur 

länge en skola som inte lyckas vända på denna trend kommer att existera då skolan 

inte kommer vara ett populärt alternativ när skolvalet sker. 

 Utifrån dessa texter så finns en enhetlig bild av att idealskolan bör präglas av 

demokratiska värderingar och även förmedla dessa till eleverna. Diskurserna som förs 

är tydligt påverkade utav tidigare texter och detta tyder på en stark intertextualitet. 

Anmärkningsvärt är att i bilden av idealskolan så uppstår det en konflikt mellan viljan 

att skapa likvärdighet för alla och viljan till mångfald. En lösning på detta skulle 

således vara hur man finansierar de olika skolorna dock är detta ingenting som skapar 

en garanti för en likvärdighet i utbildning. Den möjlighet som mångfald och valfrihet 

skapar ger också en möjlighet till att skolor som inte presterar bra kommer att slås ut 

genom konkurrens. 
 

3.4 Problematisering 

I kapitlet ovan framkommer att idealskolan bygger på demokratiska värderingar som 

bör leda till valfrihet och individualism. Det förs dock ett allmänt resonemang kring 

problemen som finns med skolan och hur gamla strukturer och förlegade värderingar 

hämmar skolväsendets utveckling samt hur valfriheten försummas med den gamla 

lagregleringen och bara kan utnyttjas av vissa i samhället. En del av 

64 Prop. 1991/92:95, s. 8 
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problematiseringen inbegriper i relationen mellan medborgare och partierna, det vill 

säga en del av diskursanalysen där man analyserar relationer, identiteter och 

praktiker. Konflikten ligger i att medborgarna kräver ytterligare samhällsinsatser för 

att få ökad valfrihet. Redan under 1960-talet så talade dåvarande statsminister Tage 

Erlandsson om ”de stigande förväntningarnas missnöje”65 som innebar att den ökade 

välfärden ledde till krav från medborgarna på ökade samhällsinsatser. Texterna och 

diskurserna skapar identiteter såsom medborgare och beskriver relationen mellan 

stat/parti och medborgare som allt mer tvåsidig. 

  Under senare delen av 1980-talet och i början av 1990-talet såg man ett 

problem med detaljstyrningen och därmed utformade dåvarande skolminister Göran 

Persson en reform som kom att decentralisera skolväsendet, ett argument för 

reformen lyder som följande: 
 

Medborgare ställer allt högre krav på den offentliga verksamheten. Kraven gäller bättre 
tillgång till och kvalitet på service eller tjänster. Kraven omfattar också inflytande över 
vad som presteras samt möjligheter att välja mellan olika alternativ. Krav och 
synpunkter av detta slag är naturliga konsekvenser av ett välfärdssamhälle, där alla 
medborgare får allt bättre kunskaper om och allt större insikter i förhållande i [sic!] sin 
omvärld.66 

 

Resonemanget som förs i denna proposition om valfrihet bygger intertextuellt vidare 

på Tage Erlanders mening om de ökande kraven från medborgarna om större 

samhällsinsatser. Texten anspelar på att välfärden i sin helhet måste genomgå en 

förändring då de sociala förhållandena inom samhället har ändrats där människor 

aktivt vill vara mer delaktiga i viktiga beslut, såsom skolval. ”Kraven omfattar också 

inflytande över vad som presteras och möjligheter att välja mellan olika alternativ”, 

kan utläsas som krav på valfrihet, den enskilda individen vill utöva sin rätt utan att ha 

någon auktoritet som tar viktiga beslut åt den. Valfrihet är viktigt enligt Persson då 

medborgarna fått mer insikt vad gäller sina rättigheter. Enligt texten ställer 

medborgare mer krav på samhället, därmed måste relationen mellan stat och 

medborgare bli mer jämlik. Relationen blir i sin tur tvåsidig då medborgarna ställer 

alltfler krav. Medborgare är en identitet som ställer krav, därför ska man tillförse en 

mer jämlik relation mellan medborgare och stat. Utifrån citatet ovan kan man tolka 

medborgare som nästan kunder. Kundbegreppet blir mer påtagligt då ”kraven gäller 

bättre tillgång till och kvalitet på service och tjänster”, detta tyder att man använder 

65 Möller, 2010, s. 427 
66 Prop. 1990/91:18, s. 17 
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sig av mer marknadsekonomiska termer där medborgarna ersätts av kunder som sätter 

press på marknaden. Då friskolan är en del av marknaden så flyttas begreppet 

medborgare ännu ett steg närmare kundbegreppet då föräldrar och elever tar del utav 

denna marknad som kunder och kan välja mellan olika företags tjänster för att 

tillgodose sina behov. Medborgare och kund är fortfarande två skilda begrepp då man 

i texten använder sig utav begreppet medborgare. 

Propositionen pekar även på att medborgare införskaffat sig mer kunskap, 

kunskap brukar sägas leda till mer makt och därmed tycker Persson att 

kommunalisering av skolan är ett steg i rätt riktning mot ökad valfrihet. Kravet på 

valfrihet tolkar jag vara en konsekvens av bristen på mångfald inom skolan. Stycket 

ovan kan även tolkas som att medborgarna vants sig vid en viss levnadsstandard och 

välfärden är numera en självklarhet, och inte längre en rätt som givits till 

medborgarna utan nu kan man även kräva ytterligare förbättring inom välfärden. 

Texten pekar senare på hur tidigare problem lösts med resurstillskjutning, 

enligt texten ska detta inte vara hållbart och därmed måste nya idéer införas för att 

upprätthålla tillgång och kvalitet på skolsektorn: 
 

Behovet av förändringar och förbättringar inom den offentliga sektorn har länge kunnat 
tillgodoses genom expansion. Denna väg står inte längre öppen. Möjligheterna att 
tillföra den offentliga sektorn ökade resurser är nu begränsade. Kraven på tillgång och 
kvalitet kan därför alltmera sällan tillgodoses genom tillskott av resurser.67 

 

Texten tyder på ett gammalt system som inte längre kan tillgodose framtidens behov. 

Ekonomin får här en klar funktion då man menar att ekonomin är begränsad och man 

kan inte längre lösa problem genom tillskott av resurser, detta kan även tolkas som att 

man efterlyser mer långsiktiga lösningar vad gäller skolan. Friskolor är ett sätt att 

försöka lösa problemet med att man inte kan lägga ut mer resurser, från staten, då 

konkurrensen skulle öka kostnadseffektiviteten. 

Vidare skriver Persson att undersökningar visar att svensk skola fungerar bra i 

ett generellt perspektiv, men att det fanns problem med skolan som enligt Persson 

kunde lösas och därmed borde lösas. 
 

En del elevers studieresultat är otillfredsställande. Skollokaler, läromedel och 
arbetsmiljö är brister. Skolledare och lärare tycker sig sakna möjligheter att påverka sin 
arbetssituation. Föräldrar känner sig maktlösa inför problem som deras barn möter i 
skolan.68 

67 Prop. 1990/91:18, s. 17 
68 Prop. 1990/91:18, s. 18 
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Konkreta svar på hur dessa problem ska lösas framför inte Persson men jag tolkar 

detta som att en kommunalisering av skolan inte nödvändigtvis tillrättalägger dessa 

problem men kan skapa möjligheter till en förenkling av lösningar då kommunerna 

själva får ansvaret över dessa. Värt att notera här är att Persson i detta resonemang 

faktiskt lämpar över dessa problem från staten till kommunerna. Diskursen som förts 

här är diskursen om valfrihet. Valfrihet kan tyckas vara en del av den demokratiska 

diskursen men får i denna proposition en så stor roll att den får en självständighet då 

valfrihet i sig blir någonting bra och det inte längre behöver vara kopplat till 

demokrati. Dock bör det tilläggas att valfrihet är en grundförutsättning för demokrati 

men kan även ses som någonting bra i sig, då ett demokratiskt samhälle kräver en 

valfrihet i påverkan på besluten som fattas men ett demokratiskt samhälle kan inte 

enbart styras av valfrihet då den fria viljan begränsas av lagar för att samhället ska 

fungera moraliskt och rättvist. Det går däremot inte att lägga likhetstecken mellan 

valfrihet och demokrati. Medan valfrihet har individen i fokus, handlar demokrati om 

samhällets väl. 

 Kommunaliseringen ökar dock inte mångfalden utav skolor utan främst 

skiftas inflytandet över de befintliga skolorna från staten till kommunerna, därmed så 

kan det tänkas vara lättare att påverka skolornas inriktning utifrån ett 

medborgarperspektiv. Således så är detta ett steg som främjar den demokratiska 

diskursen då medborgarna lättare kan påverka kommunerna än staten. Ask menar i 

sin proposition att diskurserna kräver ytterligare ett steg mot mångfald för att säkra 

skolväsendets framtid. 
 

Behovet av en mångfald av utbildningsvägar och pedagogiska metoder ökar. Ett 
uniformt system kan inte erbjuda den variation och flexibilitet som framtiden kräver av 
skolväsendet.69 

 

Ask formulerar problemet med skolväsendet genom att belysa bristerna i mångfald 

och därigenom så lyfter även hon fram diskursen valfrihet. Dock förklarar hon aldrig 

sina grunder till detta uttalande och förvisso också förklarar hon problemet som en 

verklighet, ett faktum utan att stödja sitt resonemang vidare. Diskursen om valfrihet 

verkar dock tillsynes vara en så etablerad diskurs att den inte behöver motiveras 

vidare. Även om motiveringen inte kan finnas i texten är det tecken på att denna 

69 Prop. 1991/92:95, s. 9-10 
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diskurs ses som en självklarhet. Winther Jörgensen och Phillips påpekade sambandet 

mellan kunskap och social handling som innebär att inom en världsbild kan vissa 

former av handlingar ses som självklara, i detta fall kan detta förklara bristen på 

motivering till hennes påstående. 

 Utifrån valmanifesten kan man se att flertalet partiet efterlyser valfrihet, då 

främst inom skola och sjukvård. Enligt Centerpartiets valprogram från 1991 skriver 

de följande:  
 

Valfriheten måste öka genom decentralisering och reformering av den offentliga 
verksamheten. Inflytande, delaktighet och självtillit för den enskilda människan i den 
lokala miljön är förutsättningar för ett verkligt demokratiskt samhälle.70 

 

Enligt Centern är valfrihet och individualism förutsättningar för ett demokratiskt 

samhälle, därmed utgör en brist på valfrihet och mångfald ett hot mot demokratin.  

Ett problem som man kan utläsas ur texterna är bristande resultat i skolorna 

och man kan även utläsa att man anser att resurserna börjar sina och därför lyfts 

friskolor som en kostnadseffektiv lösning. Därmed fyller friskolor en ekonomisk roll 

då man längre inte kan lösa skolproblem med resurstillskjutning. Ytterligare ett 

problem som är gemensamt i texterna är en tro till att medborgarna ställer större krav 

på samhället och man anser att medborgarna saknar en brist på mångfald och 

valfrihet inom skolsystemet. 

  

3.5 Lösning 

Med dessa problem som utgångspunkt presenterades lösningar i valmanifest, 

Folkpartiet liberalerna formulerade sin problemlösning följande: 
 

Med ökad valfrihet - och ökad konkurrens mellan olika producenter, offentliga och 
privata - kan medborgarna få mer valuta för skattepengarna.71 

 

Texten ovanför menar att ökad valfrihet genom införandet av friskolor kommer att 

medföra en lösning som på ett effektivare sätt utnyttjar skattemedel. Starka nyliberala 

influenser går att utrönas ur texten då den anspelar på medborgarna som kunder. 

Även om friskolereformen drevs igenom är det viktigt att poängtera att det 

fanns en rad olika politiska agendor som möjliggjorde detta beslut. Det som dessa 

partier hade gemensamt var retoriken om demokratiska värderingars rätt i skolan och 

70 Centerpartiet (1991) I HELA FOLKETS INTRESSE - Centerns valprogram 1992 -1994, 1991 
71 Folkpartiet Liberalerna, Hållfasta värderingar i föränderlig tid, 1991 
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valfriheten för medborgarna att välja utbildning.  Däremot så finns det egenintressen 

bland partierna, exempelvis så ville Kristdemokraterna driva igenom denna reform 

för att bevara de kristna skolorna, Folkpartiet ville skydda Waldorfskolorna, 

Centerpartiet ville skydda nedläggningshotade byskolor och Moderaterna ville 

utveckla de privata skolorna som fanns. Motståndarna till reformen såsom 

Vänsterpartiet menar att det fanns en god tanke bakom valfrihet och demokrati men 

att förslaget skulle öka klyftorna och segregeringen i samhället. 72  Även 

Socialdemokraterna ställde sig emot reformen då dem ansåg att försöken till att 

privatisera delar av skolväsendet skulle kraftigt minska möjligheten för föräldrar och 

elever att välja mellan kommunens olika skolor, dock var de inte motståndare till 

fristående skolor som idé utan endast kritiska mot en privatisering utav de offentliga 

skolorna. 73  En intressant observation som kan göras utifrån detta påstående från 

Socialdemokraterna är att även denna text använder sig utav medborgare som kunder 

då man värnar om deras rätt till utbud, samt att de använder sig utav 

valfrihetsdiskursen genom att påstå att denna reform skulle minska möjligheten att 

välja mellan kommunens olika skolor. 

Utvecklingen mot mångfald och individualisering avspeglas i de demokratiska 

värderingarna som diskuteras vad gäller idealskolan. Därmed presenterar man ökade 

utvecklingsmöjligheter för fristående skolor genom ekonomiskt stöd och likvärdiga 

villkor som en lösning på den bristande mångfalden. Behovet av en ökad mångfald 

kommer således att utöka och förbättra skolväsendet: 
 

Grundskolan skall kunna rymma fler olika profiler. De fristående skolorna kommer att 
blir [sic!] viktiga komplement till det offentliga skolväsendet. Flertalet av de fristående 
skolor som finns idag har startats för att de arbetar med en viss pedagogik eller har en 
konfessionell inriktning. Den nu förestående reformen kommer med stor säkerhet att 
öka antalet skolor med sådana inriktningar.74  

 

Propositionens förmedlade åsikt är här att de fristående skolorna kommer öka 

valmöjligheten inom skolväsendet. Detta är därmed ett utav textens motiv till 

friskolereformen. Vidare motiverar propositionen sitt förslag med att: 
 

Men jag hyser också en förhoppning att reformen skall starta en utveckling även av 
fristående skolor med andra profiler. Det kan handla om föräldrakooperativ, speciella 

72 Riksdagens snabbprotokoll 1994/95:10 Tisdagen den 18 oktober 
73 Motion 1991/92:Ub62 
74 Prop.1991/92:95 s.9 
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ämnesprofiler eller nedläggningshotade glesbygdsskolor som kan få en ny chans under 
nytt huvudmannaskap.75 

 

Därmed menar Ask att redan befintliga skolor ska kunna dra fördelar utav denna 

proposition genom att privata aktörer med intresse för skolan ska kunna bedriva 

verksamheten vidare. Motivbilden här är därmed att hjälpa icke-vinstdrivande aktörer 

att bedriva skolverksamhet. Diskursen som förs i detta citat borde vara en del av 

demokrati-diskursen då valfriheten inte har stor del i detta utan detta rör främst kring 

rätten till att bedriva skolverksamhet. Nyliberala influenser såsom mindre statlig 

påverkan kan identifieras i detta citat, därmed så hyser detta citat rent ideologiskt 

moderata värderingar som använder sig utav den demokratiska diskursen för att 

genomdriva detta. 
 

Jag tror också att en stimulerande tävlan mellan olika skolor, med olika inriktning och 
olika ägandeformer, i sin tur kan bidra till att höja kvaliteten inom hela skolväsendet. En 
ökad mångfald på skolans område gör också att flera intresseinriktningar kan 
tillgodoses. Skolan kommer att utvecklas längs skilda linjer, vilket sammantaget ger en 
större utvecklingsmässig bredd såväl i olika ämnen som beträffande pedagogiska 
metoder.76 

 

Motiveringen bakom detta citat borde vara att mångfalden kommer att skapa en 

konkurrens mellan dessa olika skolor som i sin tur kommer att öka kvaliteten inom 

hela skolväsendet. Texten nämner olika ägandeformer som en förutsättning för 

kvalitet, således öppnar texten upp för vinstdrivande företag att äga skolor. Noterbart 

är att även här saknas empirisk kunskap till motiveringen och dessutom kan man 

finna ett visst tvivel i texten då den använder sig av spekulativa formuleringar såsom 

”jag tror”, ”jag hyser förhoppningar”. Det blir mer uppenbart att denna proposition 

därmed är skriven utifrån ideologisk retorik och skriven i en ideologisk grund, främst 

nyliberalism och kapitalism då texten uttrycker ett hopp på att detta kommer 

stimulera en konkurrens som kommer leda till ett självgående marknadssystem. 

Texten använder sig således utav diskurserna valfrihet och demokrati för att på så sätt 

ge legitimitet till denna proposition. Den sista delen i citatet beskriver ett skolsystem 

där skolor kommer att utvecklas i olika riktningar vilket texten menar skulle skapa en 

större bredd inom möjligheten till utbildning. Lösningen om mångfald kan kopplas 

samman med likvärdighets begrepp som diskuterats tidigare. Detta påstående skapar 

en motsägelse då den påpekar att skolor kommer utvecklas i olika riktningar och 

75 Prop. 1991/92:95, s. 9 
76 Ibid, s. 9 
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skapa konkurrens mellan varandra, således kommer likvärdigheten i utbildning 

mellan skolor att minska genom en fortsatt utveckling i denna riktning. Därmed med 

kan man dra slutsatsen att man kan ha både mångfald och likvärdighet inom ett 

skolsystem som bedrivs inom marknadsekonomiska ramar. 

Ett avvikande fall bland valprogrammen är Vänsterpartiets, som menar att det 

finns en brist på mångfald men att den inte kan uppnås genom privatisering och 

kommersialisering. 77  Att Vänsterpartiet ställer sig som motpol till denna 

diskursordning om friskolor är inte en främmande tanke då deras ideologi ställer sig 

kritiska till privatisering. Även Vänsterpartiet använder sig dock utav diskursen 

valfrihet när de talar om mångfald men motdiskursen i detta är dock hur valfrihet 

uppnås då de menar att Moderaternas lösning inte är effektiv. Ännu ett parti som 

kritiserade Asks proposition om Valfrihet och fristående skolor är Ny Demokrati.  

Partiet tar i motion 1991/92:Ub67 (nyd) rakt motsatt ställning till proposition 

1991/92:95: 
 

Motionärerna anser att risken för ekonomisk och social segregation som indikeras i 
propositionen saknar varje anknytning till verkligheten och närmast är uttryck för 
Jantelagsmentalitet (yrkande 8). Föräldrar som önskar investera litet mera i sina barns 
utbildning skall ha full frihet att göra detta utan statsmakternas inblandning. 
Propositionens resonemang i avgiftsfrågan hör inte hemma i ett fritt demokratiskt 
samhälle (yrkande 9).78 

 

Ny Demokrati ställer sig således mycket kritiska till detta förslag om skolersättning, 

värt att notera är att även detta parti i sin motion använder sig utav den rådande 

demokratiska diskursen för att argumentera för sin sak. Dock ställer de sig kritiska till 

att de demokratiska värderingarna på så sätt skulle bli kränkta av att friskolorna 

skulle få statligt stöd. Även valfrihetsdiskursen används inom denna motion men med 

väldigt olik betydelse, partiet menar att valfriheten hos föräldrar att investera i sina 

barns framtid inte får kränkas genom statlig inblandning. Partiet har således tolkat 

och omformat diskursen för att stå dem till förfogande i sin politik. Ny Demokrati var 

förvisso inte motståndare till friskolor utan motståndet från deras sida var riktad mot 

finansieringen utav dessa skolor. Detta är ett ytterligare exempel på hur viktiga dessa 

två diskurser var i debatten om friskolereformen. Alla aktörer använde sig utav dessa 

begrepp för att förmedla sin lösning till problemet. Konflikten låg främst vid 

77 Vänsterpartiet, Valet 1991,1991 
78 Utbildningsutskottet betänkande 1991/92:UbU22 
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finansieringen av friskolor samt ifall friskolorna skulle medföra en segregerande eller 

desegregerande effekt på samhället. 

Friskolan som lösning motiverades med att denne skulle skapa ett hållbart 

skolsystem som gav mångfald och valfrihet ett större utrymme. Den skulle även 

reducera kostnaderna för skattebetalarna då den av sin natur skulle skapa fri 

konkurrens mellan de olika skolorna och på så sätt bli mer kostnadseffektiv, samt att 

denna konkurrens skulle medföra en kvalitetsökning som skulle lösa problemen med 

bristande resultaten och resurserna. Konflikten låg i hur dessa skulle finansieras och 

utifall en privatisering utav kommunala skolor skulle minska utbudet utav skolor. 

Flera texter presenterar en bild utav medborgare som kunder som kräver en mångfald 

och därför ses dessa lösningar som viktiga. En aspekt som framkommer då mångfald 

diskuteras är hur den påverkar likvärdigheten, då mångfald och likvärdighet kan bilda 

motpoler till varandra.  

 

4. Sammanfattande diskussion 
Diskurserna som varit signifikanta under den politiska processen kring 

friskolereformen var valfrihet och demokrati. Hur dessa påverkat och påverkats av 

den politiska debatten har varierat då anledning till deras betydelse varierat. De 

slutsatser man kan dra utifrån analysen är att samtliga aktörer har laddat dessa 

begrepp med olika betydelse. Att begreppen och dess laddning skiljer sig från 

varandra beroende på vem som använder dem och hur de används är av intresse när 

de analyseras utifrån den ideologi som användaren knyter sig till. Då de båda 

diskurserna som begrepp är sådana som de politiska partierna alla kan anamma 

möjliggörs olika tolkningar av vad som menas med valfrihet och demokrati. De kan 

således alla påstå sig stå för det goda inom dessa diskurser och använda diskursens 

makt för att framhäva sin egen politik. Exempel på detta fenomen blir när två 

politiska motståndare använder sig utav samma formuleringar och bygger till och 

med vidare på den andres argument såsom vi såg i fallet med Tillanders proposition 

från 1982 och Asks proposition från 1991. 

Valfrihet som diskurs menar jag vara en utveckling av och ur den 

demokratiska diskursen och med tiden blev begreppet så pass positivt laddat att den 

fick en självständighet, valfrihet motiverades inte längre med demokrati utan som 

någonting positivt av sig själv. Valfriheten att välja skola och en stark mångfald på 
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skolor blev någonting som togs som en absolut nödvändighet för svensk skolas 

fortsatta positiva utveckling. Det går att fastställa en utveckling utav identiteten 

medborgare från att enbart betyda medborgare till att identifieras som kunder som 

ställer ökade krav på tjänster, dock så särskiljer inte texterna på medborgare som 

kunder utan applicerar mycket utav kundbegreppets innebörd på medborgarna. 

Problemet som identifierades ur texterna var att skolan var bristfällig på grund utav 

denna brist på mångfald och valfrihet, dock framkommer aldrig något faktiskt stöd 

för varför en stark valfrihet skulle vara någonting positivt, det förs endast 

spekulationer kring att friskolor som lösning, skulle främja utvecklingen genom en 

stark konkurrens och tävlingsinriktning på marknaden. Sådana spekulationer på lösa 

grunder får användandet av diskursen som motivering till lösning att framstå som 

främst sekundärt då valfrihet inte är en ideologisk motiverad lösning utan fungerar 

som en ideologisk retorik i texten. En stark tilltro till den fria marknadens 

självreglering och konkurrenskraftens förmåga att skapa kvalitet uppfattar jag som 

främsta skäl till användandet utav valfrihet, och då har valfrihetsdiskursen utvecklats 

ännu ett steg i riktningen från demokratin för då är det inte främst ett värnande om 

den fria människan utan en tilltro till det kapitalistiska systemets fördelar som 

speglas.  

Ask motiverade olika typer av ägandeformer som en del av lösningen till 

bristen på mångfalden, där med kan man tolka det som att även vinstdrivande 

aktiebolag behövs i detta system för att lyckas skapa en så stark skolsektor som 

möjligt även om det inte specifikt talas om en sådan form av ägandeform utesluts den 

inte heller i källmaterialet. Således så används dessa diskurser för att skapa legitimitet 

till en retorik för att driva igenom nyliberala tankar såsom marknadsekonomi och fri 

konkurrens i debatten om friskolor. De partier som ställde sig mot reformen 

motiverade sitt avstånd även dem genom att använda sig utav valfrihet. 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet liksom Ny Demokrati ställde sig mot reformen av 

totalt olika anledningar men lyckades ändå använda sig utav den rådande diskursen 

om valfrihet för att motivera sitt motståndstagande. Det som är intressant är således 

att oavsett politiskt parti så använder sig alla aktörer sig utav diskursen genom att 

ladda dess mening med någonting som är dem nära till hjärtat för hur de vill att 

skolan ska styras och verka.  

Idealskolan som framfördes var en skola som präglades av demokratiska 

värderingar och de olika texterna tolkade det demokratiska begreppet på olika sätt. 
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Vissa laddade det med jämlikhet och mångfald, vilket är två begrepp som har en 

konflikt med varandra då mångfald skapar förutsättningar för olika typer av skolor 

som konkurrerar med varandra och därmed kan inte det finnas en jämlikhet inom 

utbildningen då det alltid kommer att finnas bättre och sämre skolor på en sådan 

marknad med sådana förutsättningar. Andra texter definierade begreppet med 

människors lika värde till utbildning. Problematiseringen med skolsektorn var bland 

annat de bristande resultaten gällande betyg men främst en tilltro till att medborgarna 

krävde allt mer rättigheter såsom valfrihet och mångfald i skolan och ett skolsystem 

som politikerna inte ansåg vara en del av framtiden. Lösningen blev därmed först ett 

maktskifte av skolan till kommunerna och sedan en demontering av ett monopol. 

Nästan alla politiska partier ställde sig bakom friskolan som en lösning men 

konflikten fanns i hur friskolor skulle finansieras och ett fåtal partier ställde sig helt 

emot propositionen om valfrihet och friståendeskolor. Detta gjorde dem av olika 

anledningar, en anledning var tron att detta skulle öka segregeringen. Motiven till 

friskolor som lösning utifrån texterna som analyserats verkar främst vara av 

ideologisk retorik, det vill säga ett främjande av konkurrens och fri marknad för att 

uppnå kvalitet. 
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