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Abstract 

The late1980s, early 1990s was a time of change in the Swedish education system. New political 

reforms changed the Swedish living and school standards. The outcome of the reforms were  

decentralization, parents’ right to choose school and independent schools. The reforms opened up 

for a more local influence in schools, and paretns right to choose school and education of their own 

intreset. The focus of this essay is  the concept of decentralization and equivalence and how it has 

changed and formed todays ementary school. This is a literary study about changes in the Swedish 

education system  founded on studie reports and political reforms. The outcome of this study shows 

a change in the Swedish school, whitch has segregated both schools and students in a more  

homogeneously way, and the equality  has deteriorated.  
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1 Inledning 
 

 

”skol- och utbildningspolitiken inriktas på att stärka Sverige som en kunskapsnation. 

 Under 1990-talet skall vi skapa Europas bästa skola” 

(Per Unckel, utbildningsminister för Moderaterna, 1991)  

(Fejan Ljunghill 1995, s. 100) 

 

För 30 år sedan inledde den dåvarande socialdemokratiska regeringen en större reformering av den 

svenska skolan. Reformerna bestod i huvudsak av en decentralisering med avsikten att kommunerna 

skulle få större ansvar för skolan, valfrihet för föräldrar och barn att välja skola, bidrag till 

etablering av fristående skolor och målstyrning (Fejan Ljunghill 1995, s. 90f). De stora reformerna 

inleddes av den Socialdemokratiska regering som kommunaliserade skolan och fortsatte därefter en 

valfrihetsreform av den nya borgliga regeringen 1991. Detta motiverades med att Sverige skulle 

skapa Europas bästa skola (Fejan Ljunghill 1995, s. 100 ). Man menade att decentralisering och 

valfrihet skulle leda till ökad konkurrens och på så sätt höja kvaliteten inom den svenska skolan. 

Parallellt med detta har likvärdighet flitigt diskuterats i den svenska skoldebatten. Sedan 1980-talet 

har likvärdighetsbegreppet stått i centrum för en kamp om vad som avses med uttrycket likvärdigt. 

Likvärdighetsbegreppet har använts av olika politiska partier och fått olika innebörd för att 

legitimera skilda utbildningspolitiska mål (Tomas Englund & Ann Quennerstedt 2008, s. 17). Idag 

är de politiska partierna överens om att likvärdighet handlar om att eleverna ska uppnå nationella 

kunskapsmål (Englund och Quennerstedt 2008, s. 29). I denna studie redovisas 1980- och 1990-

talets skolreformer, samt hur skolan har förändrats i takt med dessa.  
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur decentraliseringen påverkat grundskolan och hur har 

likvärdighetenbegreppet har förändrats och orsakerna i samband med de förändringar som har skett 

i den svenska grundskolan. Studien utgår från följande två frågeställningar: 

– Hur har decentraliseringen påverkat grundskolan? 

  – Hur har likvärdigheten förändrats i samband med förändringarna i grundskolan? 

 

1.2 Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa min undersökning till de förändringar som påverkat grundskolan för att 

därmed kunna göra en mer djupgående granskning av det grundskolepolitiska landskapet. Genom-

förda reformers påverkan på förskolan och gymnasiet har alltså inte studerats mot bakgrund av att 

dessa skolformer inte utgår från exakt samma styrdokument. Jag har också valt att använda mig av 

material från tre databaser; Eric Ebsco, EricPRO, och Libris. Denna studie är begränsad till utbild-

ningspolitiska frågor från 1940-talet och 1990-talet. Skolan är alltid i förändring och nya begrepp 

tillkommer ständigt men jag har valt att fokusera på decentralisering, valfrihet, friskolor och likvär-

dighet. 

1.3 Disposition 

Först redovisar jag mitt tillvägagångssätt vid insamling av data. Sedan följer en bakgrundsöversikt 

över samhällsförändringar och förändringar i skola. Därefter presenteras den teoretiska bakgrund 

som ligger till grund för studien. Texten behandlar tre faser i utbildningspolitiken samt begreppet 

public good och private good. Empirin behandlar begrepp som New public management, decentrali-

seringen av skolan och lärartjänster samt svensk utbildningspolitik jämförd med internationell ut-

bildningspolitik. Mot slutet avhandlas friskolor, valfrihet, segregation och hur likvärdighets-

begreppet kan anses ha förändrats över decennierna. Till sist avslutas arbetet med en sammanfat-

tande analys. 
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2 Metod  

 
I detta avsnitt redovisas hur jag har valt att söka och samla material till min studie. Genom att besk-

riva insamlingsmetod samt motivera val av det material som presenteras i analysen är min ambition 

att befästa studiens kvalitet och tillförlitlighet (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 

27). 

 

2.1 Tillvägagångssätt   

Eftersom en litteraturstudie enligt Eriksson Brajas, Forsberg & Wenström (2013) bör fokusera på 

relevant forskning som ska syfta till utveckling för utbildning samt kunna bidra till nya forsknings-

studier (Eriksson Barajas, Forsberg & Wenström 2013, s. 31) har jag valt att använda mig av littera-

tursökningar som metod. Jag har även använt mig av den så kallade ”snöbollseffekten” för att hitta 

nya referenser. Vid referens till statliga dokument som Skolverket, propositioner och IFUA har jag 

valt att gå direkt till källan för att få en helhetsbild över rapporterna. Att ta del av propositionerna 

har varit en förutsättning för studien. 

2.2 Insamling av data 

En litteraturstudie bygger på att söka, granska och utvärdera litteraturen (Eriksson Barajas, Forsberg 

& Wenström, 2013, s. 31). Materialet är inhämtat från följande databaser; Eric Ebsco, EricPRO och 

Libris. Jag avgränsade materialet till avhandlingar som är peer reviewed. Första urvalet har baserats 

på avhandlingarnas titel och läsning av abstract. Abstracten var tvungna att innehålla förändringarna 

i skolan samt relevanta begrepp som berör mina frågeställningar. Andra urvalet baserades på en 

granskning av innehållet, vilket ledde till ett ytterligare urval som baserade på studiens innehåll. 

Eftersom mina frågeställningar bygger på olika historiska utgångspunkter var det nödvändigt att 

omformulera mina sökord vilket ledde fram till ett bredare resultat. Detta möjliggjorde ett urval som 

jag bedömer bättre kunde besvara mina frågeställningar. Sökningar med likvärdighetsbegreppet 

innebar vissa svårigheter. Detta då begreppet under de senaste decenniernas politiska skiftningar har 

haft olika innebörd. (Eriksson Barajas, Forsberg & Wenström 2013, s. 33-34).  

Mina sökord var: 

 Likvärdig*, decentralisering, skolreform* och skolval*  

Decentralized, Sweden, school, equivalence och choice. 
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I mina sökningar på Libris använde jag mig utav sökorden: 

likvärdig*, decentralisering, skolreform* och valfrihet*. 

I ERIC Ebsco använda jag mig av sökorden: decentralized, sweden, school;  

 Equivalence, Sweden, school; och Sweden, school, choice. 

 I EricPro använda jag mig av sökorden: decentralized AND Sweden AND school;  

Equivalence AND Sweden AND school; och Sweden AND school AND choice.  

Jag valde att avgränsa artiklarna till peer-reviewed i båda sökmotorerna. 

Jag valde att dela upp mina sökningar utifrån mina två frågeställningar då dessa lyfter två olika de-

lar av skolan. Den ena fokuserar mer på utbildningspolitik och den andra på valfrihet och likvärdig-

het. Därför valde jag också att dela upp mitt resultat i två delar vilka behandlar de två frågeställ-

ningarna. Jag använde Libris i större utsträckning än de två andra sökmotorerna när jag sökte rele-

vanta avhandlingar inom mitt forskningsområde. Eftersom mina frågeställningar bygger på refor-

mer valde jag att främst utgå från avhandlingar som lyfter just dessa. Till sist var det viktigt att de 

valda avhandlingarna hade en utgångspunkt i min undersökta tidsperiod samt de behandlade cen-

trala begreppen decentraliseringen, valfrihet och likvärdighet.  

2.3 Validitet och reliabilitet  

Uppsatsen kan diskuteras i termer av validitet och reliabilitet. Validitet bygger på, om frågeställ-

ningarna kan besvaras genom den genomförda undersökningen. Reliabilitet händer samman med 

mätningar och i textanalysen är tolkningen av materialet en viktig del av reliabiliteten (Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wenström 2013, s. 52, s. 105).  

Båda begreppen påverkas av det urval som används när en god kvalité på studien eftersträvas. Stu-

dien lyfter Sveriges utbildningspolitiska utveckling genom att fokusera på likvärdighet, decentrali-

sering och fria skolval. Även perspektiv på utbildningspolitiken behandlas. Tillräcklig reliabilitet 

och trovärdighet försöker åstadkommas genom att materialet är inhämtat från olika databaser och 

avhandlingar som är peer reviewed-granskade. Studien har i huvudsak utgått från primära källor där 

statliga dokument inhämtats direkt från berörda myndigheter. Jag har utgått från dessa när analysen 

har genomförts. De avhandlingarna jag har valt att studera har genomgått en akademisk granskning 

som förhoppningsvis bidrar till trovärdigheten i studien  
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3 Bakgrund  

I detta kapitel redovisas samhällsförändringar och förändringar i skolan efter andra världskriget 

fram till 1980-talet. Kapitlet berör industrialiseringen, framväxten av grundskolan och den statligt 

styrda skolan.  

 

3.1 Framväxten av den nya skolan 
 

”Förändringarna i skolan ingår alltid i ett större sammanhang och samspelar med  

sociala, politiska, ekonomiska och kulturella förändringar”(Sundberg 2005, s. 146). 

Efter slutet av andra världskriget påbörjas en ny välfärdsstruktur. Sverige skulle lyftas med demo-

kratiska värden som rättvisa och jämlikhet. Det nya välfärdssamhället skulle byggas på jämlik för-

delning inom utbildning, förbättrande levnadsvillkor, trygghet för barn och äldre, allmän sjukför-

säkring, åtgärder för att hjälpa barnfamiljer och barnbidrag (Ninni Wahlström 2002, s 84f). Sveriges 

framtid skulle säkras genom en stor satsning på skolan för att kunna utveckla demokratiska med-

borgare som skulle föra vidare en demokratisk anda så att det krig som avslutats aldrig ska upprepas 

igen (Wahlström 2002, s. 90; Tomas Englund 1986, s. 311). År 1946 tillsattes en skolkommission 

för att utveckla skolan men kommissionens idé om en ny skola var för nytt för det rådande sam-

hället, det inte var förrän 14 år senare som grundskolan växte fram. Skolkommissionens ansåg att 

den tidigare folkskolan var otillräcklig för att ”fostra demokratiska människor” och tillgodose sam-

hällets behov av att värna om demokratin (Wahlström 2002, s. 79). Men det var ändå genom skolan 

som samhället skulle förändras. Skolan var en kärna i den nya välfärdsstaten (Wahlström 2002, s. 

91). Under 50-talet ökade internationaliseringen och utbildning började ses som en nationell till-

gång liknande naturtillgångar. Samtidigt fanns en uppdelning i det rådande skolsystemet där utbild-

ningen var olika för olika elever eftersom den baserade på deras bakgrund. Behovet av en jämlik 

utbildning blev avgörande för framtiden (Anders Trumberg, 2011, s. 34f). Under 60-talet blomst-

rade den socialdemokratiska skolpolitiken med drömmen om en enhetlig skola. Olof Palme som var 

dåvarande skolminister beskrev skolan som ”skolan lever inte sitt eget liv i skuggan av samhället. 

Skolan skall inte vara en bromskloss” utan vara ”som en spjutspets in i framtiden” (Inger Enkvist 

2016, s. 73). Palmes vision var att klassamhället skulle avskaffas genom en sammanhållen skola 

(Trumberg 2011, s. 35).  

1962 beslutade riksdagen om en ny svensk grundskola. Den nya grundskolan skulle ersätta tidigare 

folkskola, realskola och flickskola. Den nya grundskolan bestod av en nioårig sammanhållen obli-

gatorisk skola som var uppdelad mellan tre stadier; lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet (Fejan 

Ljunghill 1995, s. 23; Trumberg 2011, s. 35). 
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Den nya grundskolan formade en enhetsskola för alla samhällsklasser, där skolan blev en samlings-

punkt för olika kulturella, sociala och religiösa grupper (Tomas Englund 2012, s. 21). Argumenten 

för enhetsskolan var att värna om demokration, medborgarsträvan, likvärdig utbildning i hela nat-

ionen, speciellt på landsbygden för att tillgodose landets kunskapstillgångar (Wahlström 2002, s. 

88). Det fanns dock en kritik mot den nya skolan och dess struktur. Skolans organisation under 

1960-talet var detaljstyrd och byrck en kritik mot den bbelt huvudmannaskap, där ansvaret för sko-

lan delades mellan staten och kommunerna. Regeringen ansvarade för mål, innehåll, organisation, 

lyroplan, skolarbetets upplon, lyroplan, skolarbetets upmot den bbelt huvudmannaskap,  

driftansvaret (Trumberg 2011, s. 35f). 

3.2 1970-talet och 1980-talet 

Under 1970-talet stod samhället inför nya förändringar och industrialiseringen krävde mer speciali-

serade arbetare. Samtidigt ökade kravet på skolan, skolans arbete skiftade från att förbereda elever-

na inför ett industrisamhälle till ett kunskapssamhälle. Genom 1970-talets samhällsutveckling blev 

kunskap mer lättillgänglig men samtidigt fick den kortare ”livslängd” (Wahlström 2002, s. 170). 

Förändringarna ställde nya krav på utbildningen samtidigt som utvecklingen i skolan skiftade mot 

målstyrning från att ha varit mer detaljstyrd (Trumberg 2002, s. 37). Under 70- och 80-talet kritise-

rades den dåvarande statligt styrda skolan. Kritiken mot statens detaljstyrning över skolan låg i att 

den ansågs begränsande för den lokala verksamheten, elever och lärare som hade begränsad möjlig-

het att påverka, en strävan mot en mer decentraliserad skola växte fram. År 1974 verkställdes kom-

munsammanslagningsreformen, som gav kommunerna större utrymme och makt att anpassa mål till 

lokala verksamheterna samt ökat medborgarinflytande. Dessa förändringar fortsätter in på 1980-

talet (Trumberg 2011, s. 36; Wahlström 2002, s. 170). 1960- och 1970-talen var en expansiv tid 

men under 1980-talet avstannade utvecklingen. Skolan stod inför ekonomiska nedskärningar och 

argumenten om en lokalt styrd skola var en stor del av skoldebatten (Trumberg 2011, s. 37). 

År 1980 kom en ny läroplan, Lgr 80, som gav den lokala skolstyrelsen, kommunen, större möjlighet 

att tolka samt arbeta för att uppnå målen. Lgr 80 hade enligt Wahlström (2002) syftet att öka föräld-

rars och elevers delaktighet och ansvar i skolan samt att tydliggöra demokratiska principer och vär-

deringar. Lgr 80 gav föräldrar en aktiv roll i skolan och undervisningen, då föräldrarna förväntades 

att ta ansvar och vara resurser. Den nya läroplanen öppnade upp för ett mer lokalinflytande (Wahl-

ström 2002, s. 146, s. 202). 
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4 Teoretiskt ramverk 
 

I detta kapitel behandlas omstruktureringen av skolan i tre faser, vilken innefattar centralismen, decentralismen 

och monopolitisk centralism samt begreppen public good och private good.  

 

4.1 Educational restructuring   

Förändringarna under 1980- 1990-talen var baserade på samhällsförändringar samt Sveriges posit-

ion i det internationella systemet (Holger Daun1997, s. 162). För att förstå utbildningsomstrukture-

ringen är det enligt Daun (1997) viktigt att förhålla sig till fenomenet educational restructuring som 

grundar sig i nationella samhällsstrukturer och globala trender. Omstruktureringen är ett enhetsord 

för olika fenomen som (I) decentralisering, (II) utökad valfrihet (III) marknadisering/privatisering 

(Daun 1997, s. 163). Tomas Englund lyfter också de tre faserna i den moderna utbildningspolitska 

historien som: centralismen fas (I), decentralismen fas (II) och monopolists centralism (III) 

(Englund 2012, s. 21). 

 

4.1.1 Centralismen  

Under början av 1980-talet bestod skolan av heterogena elevsammansättningar och en medborgar-

strävan. Under denna period var kunskapsprestationer mellan skolor relativt lika. Skolan var statligt 

styrd och hade fokus på en jämlikhet. Skolan var präglad av olikheter mellan eleverna i social- och 

kulturell bakgrund samt skiftande kunskapsnivåer. Centralismen karaktäriserade utbildningen med 

en pluralism (Englund 2012, s. 21). 

 

4.1.2 Decentralism 
Under sent 1980-talet, tidig 1990-talet förändrades skolan genom en decentraliseringssträvan som 

innebar en ökad valfrihet. Decentralismen karaktäriseras av föräldrars rätt att välja skola till sina 

barn. Valfriheten öppnade upp för fristående skolor att bli en del av skolväsendet (Englund 2012, s. 

21) 

4.1.3 Monopolistisk centralism  

Den monopolistiska centralismen karakteriseras av en differentiering i skolan. Den tidigare jämlik-

hetssyftande skolan ersattes av homogena skolklasser, friskolor, standardisering av kunskaper samt 

ökade marknadsinslag och koncernskolor. Här förändrades skolklassernas sammansättningar till att 

bli alltmer homogena och segregerade. Valfriheten öppnade upp för en skiftning i skolsystemet. 
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 Enligt Englund (2012) skiftade skolan från ”public good” till ”private good”. Public good syftar till 

samhälleliga behov, att tillfredsställa medborgarna, för allas gemensamma till private good som 

syftar till att tillfredsställa den enskildes behov samt efterfrågan (Englund 2012, s. 22).  

Enligt Englund (2012) befinner vi oss i den tredje fasen där det förekommer stora inslag av vinst-

drivande privatskolor, koncernskolor och skiftande kunskapsprestationer med en strävan om att ha 

en världsledande skola (Englund 2012, s 21f). Den demokratifostrande medborgar- och jämlikhets-

skolan där olika grupper möts upphör och den historiska bilden av den svenska skolan har försvun-

nit både inom kommunala och fristående skolor då skolan har marknadiserats och blivit reducerad 

till en leverantör av mätbar kunskap (Englund 2012, s. 24). 

 

4.1.4 Utbildning från public good till private good  

Utbildningen skiftade, som tidigare beskrivits, under 1980-talet från ”public good” till ”private 

good”. Efter krigsslutet på 1940-talet beskrevs public good som ett sätt att tillgodose en känsla av 

jämlikhet i skolan. Utbildning som private good beskriver istället ett privat skolsystem som är upp-

byggt på föräldrar och deras barns behov och framtidsbedömningar. Där anpassas utbildningen till 

föräldrarna och deras barn – eleverna (Englund, 1993, s. 2). Det privata skolsystemet kan ses som 

ett komplement till det offentliga skolsystemet. Men det privata skolsystemets som styrs av föräld-

rar har enligt Englund omformulerat demokratifrågan (Englund 1993, s. 1f) där synen på fostran har 

skiftat från stora demokratin till den lilla demokratin. Den stora demokratin syftar till public good 

och innebär att staten genom demokratiska val har i uppgift att skapa lika utbildning och innehåll. 

Den lilla demokratin syftar till private good och innebär att en grupp av personer i direkt koppling 

till verksamheten styr över gruppens villkor. Ett exempel på detta är föräldragrupper som genom 

organisering styr över sina barns utbildning och framtid (Englund 1993, s. 2). 

Enligt Englund (1993, s. 3) skedde skiftet mellan public good och private good under slutet av 

1980-talet i Sverige, efter FN:s deklaration om mänskliga rättigheter från 1948, artikel 26, punkt 3 

som tydligt formulerar om föräldrars rätt att välja utbildning för sina barn. Under 1980-talet disku-

terades demokratifrågan, där den nya alternativa demokratiuppfattningen med betoning på individu-

alisering och föräldrarätten gjorde framsteg. 1980- 1990-talets reformer resulterade i föräldrars rätt 

att själva välja skola och utbildning för sina barn vilket skapade en kollision mellan det tidigare 

statliga monopolet inom den svenska utbildningen och familjens rätt att bestämma skola. Englund 

beskriver att med förändringarna bestämdes även det samhälle som eleverna skulle få möta, den 

tidigare pluralismen inom skolsystemet byttes bort mot en organiserad pluralism (Englund 1993, s. 

14f). 
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5 Empiri 
 

Kapitlet kommer att behandla decentralisering ur ett maktperspektiv. Vidare behandlas kommunali-

seringen av skola samt en redogörelse för ett internationellt perspektiv på utbildningspolitik, fri-

stående skolor, valfrihet och segregation. Kapitlet avslutas sedan med att behandla likvärdighetsbe-

greppet. 

 

 

5.1Decentraliseringen  

Idén om decentralisering bygger på en fri marknadsfilosofi och begreppet har blivit ett universal-

medel för ”utbildningsfinansiering, effektivisering, resultatansvar och om distribuering av politisk 

makt” (Sundberg 2005, s. 147). Decentraliseringen bygger på en omstrukturering av makten mellan 

stat och samhälle, att makten övergår från staten till den lokala organisationen (Daun 1997, s. 166). 

Det finns dock två sätt att se på decentralisering, den politiska och den administrativa decentrali-

seringen. Den politiska decentraliseringen handlar om beslutsfattande, den administrativa decentra-

liseringen handlar om management och planering som förs till den lokala verksamheten (Sandberg 

2005, s. 147). Med decentraliseringen påverkas även utbildningsmarknaden genom att olika eko-

nomiska intressen får större inflytande i skolsystemets omstrukturering (Sundberg 2005, s. 148). 

Daun (1997) lyfter fram att decentraliseringen öppnar upp för en valfrihet i skolan och möjlighet för 

föräldrars och organisationer att starta en skola. Men även den mer traditionella marknaden där sko-

lor startas i vinstdrivande syften (Daun 1995, s. 171f). Decentraliseringen bygger på en omdistribu-

ering av politisk makt där staten tilldelar kommunerna och fristående skolor mer ansvar, där sko-

lorna i teorin är självstyrande men samtidigt kontrolleras av staten genom en resultat- och målupp-

fyllelse samt lokala och nationella utvärderingar. Med decentralisering av den svenska skolan, där 

staten valde att skjuta över skolans ansvar till kommunerna förändrades även ambitionen, mot mer 

mål och resultatstyrning. Resultatstyrningen blev på detta sätt statens nya styrmedel (Wahlström 

2002, s. 212). För att skolorna ska kunna fortsätta arbeta som självstyrande måste de prestera goda 

resultat. Detta resultat och målstyrning av skolan kan ses som en distanserad styrning (Sundberg 

2005, s. 147f). 
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Decentraliseringen av skolan har också skapat en ny diskurs med nya begrepp som kvalitet, konkur-

rens och brukarinflytande (Sundberg 2005, s. 148). Ett begrepp är New Public Management (NPM). 

NPM är ett perspektiv på styrning som bygger på politiska idéer såsom nyliberalism och brukarin-

flytande (Utbildning & Demokrati 2017, s. 35). Enligt Daun (1997) finns det tre skäl till decentrali-

sering: (I) avlasta statsbudgeten, (II) lokalt inflytande och (III) förbättra kunskapsnivån hos eleverna 

(Daun 1997, s. 171).  

 

Under 1980-talet stod världsekonomin inför en ekonomisk kris och detta drabbade bland annat Sve-

rige i form av en långkonjunktur. Det som utmärker 1980-talets kris var bland annat att New York 

börsen rasade kraftigt vilket blev en negativ milstolpe i världsekonomin (Fejan Ljunghill 1995, s. 

79; Wahlström 2002, s. 170f). Den svenska ekonomin försämrades och skolan stod inför ekono-

miska nedskärningar. Efter krigstiden hade offentliga sektorn vuxit sig starkare, men under 1980-

taket höjdes röster om en privatisering av den offentliga sektorn (Trumberg 2011, s. 37).  

Ett sätt att utveckla den offentliga sektorn, skolan var genom New Public Management. NPM byg-

ger på en marknadsstyrning och att den offentliga sektorn ska bedrivas som det privata näringslivet, 

vilket ansågs skulle effektivisera skolan genom konkurrens och valfrihet (Mattias Börjesson 2016, 

s. 100; Utbildning & Demokrati 2017, s. 21f). Inom utbildningspolitik så handlar NPM om målupp-

fyllelse, effektivisering av skolan, konkurrens prestationsmätningar samt decentralisering (Sandberg 

2005, s. 150; Demokrati & Utbildning 2012, s. 7). 

 

 

 

 

5.1.1 Den decentraliserade skolan 

 

Två centrala utredningar i utbildningspolitiken under 1970-talet var (skolans inre arbete) SIA-

utredningen (SOU 1974:53) och (skolan, staten och kommunerna) SSK-utredningen (SOU 

1978:65). SIA-utredningen behandlade frågor om skolans arbetsformer och SSK-utredningen frågor 

om skolans styrning (Börjesson 2016, s. 78). SIA-utredningen lyfte fram hur problematiken för un-

derprivilegierade elever kan lösas genom mindre skolklasser och individualiserad undervisning 

samt att det är viktigt att förbättra arbetsmiljön i skolan genom ett ökat lokalt inflytande (Börjesson 

2016, s. 78; IFAU 2014:25, s. 33). SSK-utredningen ansåg att skolan är i behov av decentralisering 

men problematiserar samtidigt hur detta kan påverka skolans sammansättning samt likvärdigheten 

(IFAU 2014:25 s. 34). SIA- och SSK-utredningen var ett par av de utredningar som gjordes och 

båda föreslog en skolan med mer av ett lokalt ansvar (Wahlström 2002, s. 157). 
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Det som lade grunden för decentraliseringen var enligt IFAU: styrpropositionen (prop.1988/89:4), 

kommunaliseringspropositionen (prop. 1989/90:41) och ansvarspropositionen (prop. 1990/91:18) 

(IFAU 2014:25 s 34-35). I styrpropositionen (prop.1988/89:4) förslås ett ökat lokalt ansvar för 

skolverksamheten (prop.1998/89:4, s. 9) där staten bär huvudansvaret men kommunerna får betyd-

ligt mer ansvar än tidigare och genomför statens mål i skolan (IFAU 2014:25, s. 35). 

 

I december 1989 genomfördes kommunaliseringspositionen (prop. 1989/90:41) som innebar stora 

förändringar för lärare, rektorer och andra skolpersonal där kommunerna fick ta över ansvaret för 

lärare- och skolledningstjänster samt utforma skolplan. Staten hade ett fortsatt ansvar för timplanen, 

läroplanen, kursplaner, grundskoleförordningen och betygskriterier. I kommunaliseringspositionen 

(prop. 1989/90:41) decentraliserades lärartjänsterna, kommunerna blev ansvariga för lärarna samt 

anställning av lärare. Tidigare låg ansvaret både hos kommunerna och staten. Kommunerna tillsatte 

lärare men tjänsterna var fortfarande statliga. Staten var ansvarig för lärares löneförmåner samt an-

ställningsvillkor. Lärartjänsterna innan decentraliseringen var hårt reglerade av staten med löne-

schema men samtidigt var lärarstatusen oerhört hög jämfört med efter decentraliseringen, då statliga 

tjänster ofta ses som högstatus tjänster. 1993 förändrades lönesättningen för varje enskild lärare 

utifrån en individuell lönesättning, tidigare var den baserad på tabeller och antal arbetade år. Löne-

och arbetstidsförändringarna var till grundskolelärares fördel i relation till gymnasielärare som 

missgynnades (IFAU 2014:25, s. 42-44). 

Under 1990-talet fortsatte förändringarna i skolan, I ansvarspropositionen Prop 1990/91:18 fast-

slogs att kommunerna skulle ta över ansvaret för skolan och att fristående skolor skulle bli en del av 

skolväsendet. I samma reform beslutades även att en ny statlig myndighet, Skolverket som skulle 

vägleda skolorna till att uppnå goda resultat samt utreda orsaker till mindre goda resultat (Fejan 

Ljunghill 1995, s. 95; Wahlström 2002, s. 219). 

 

Argumenten för decentraliseringen var att den lokala organisationen, kommunerna kunde fördela 

resurser bättre, samordna det egna behovet samt bedriva skolan med lokala verksamheter som 

exempelvis biblioteket (Wahlström 2002, s. 121). Med den decentraliserade skolan förändrades 

även bidragssystemet där varje kommun själv fick fördela ekonomiska resurser mellan skolorna för 

att tillgodose att resursfördelningen blev rättvis. Decentraliseringen av skolan betydde enligt 

Wahlström (2002) att kommunerna skulle genomföra statliga beslut. Men detta betyder inte att 

kommunerna fick mera makt då staten fortfarande bar huvudansvaret för skolan, decentraliseringen 

innebar att kommunerna fick mer ansvar (Wahlström 2002, s. 204).  
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Men det var inte första gången som kommunen fick ta över ansvaret för skolan. Skolan har alltid 

haft dubbelt huvudmanskap men i olika utsträckningar. Olika tidigare reformer, som till exempel 

kommunsammanslagningsreformen 1974, gav kommunerna betydligt mer ansvar för skolan och 

ansvarsomfördelningen hade därmed skett successivt samtidigt som det fortfarande ansågs 

otillräckligt (Wahlström 2002 s. 157, s. 179; Trumberg 2011, s. 36f). Den decentraliserade skolan 

var eftersträvad av både det socialdemokratiska och borgliga partierna (Trumberg 2011, s. 46). 

 

 

 

5.1.2 Utbildningspolitik  

Förändringarna i den svenska utbildningspolitiken är inte ensam i sitt slag. Länder som USA, Chile 

och England har varit förebild i förändringen och detta har lämnat den svenska skolan med ett av de 

minst reglerade skolsystemen (Trumberg 2011 s. 47, Sundberg 2005, s 146). Inspiration till de nya 

reformerna kom främst från USA under Ronald Reagans presidenttid mellan 1981-1989 och 

England under Margret Thatchers tid som premiärminister 1979-1990. England och Sverige har haft 

en likartad utbildningspolitik från 1940 fram till 1970-talet men under 80-talet blev England ett 

föregångsland för Sverige genom dess marknadsstyrning, införande av skolval samt fristående 

skolor och konkurrens i skolan (Börjesson 2016, s. 35f) Det som utmärker USA och Sveriges 

utbildningspolitik är marknadsanpassningen samt ansvarsfördelningen där skolan bedrivs på lokal 

nivå men med en nationell läroplan (Börjesson 2016, s. 38). Även om utbildningsmodellen i USA 

och England bygger på liberalt välfärdsmodell ganska olik den svenska (som grundar sig i en 

skandinavisk välfärdsmodell). Ländernas utbildningspolitik grundar sig i en alltjämt ökande 

marknadsstyrning i skolan med växande konkurrens mellan elever och skolor (Börjesson 2016, 

s. 35f). Den skandinaviska välfärdsmodellen bygger på att staten tar betydligt större ansvar för 

individen. Den liberala välfärdsmodellen bygger på att individen har huvudansvaret för sin välfärd.  

Sverige och Chile har en liknande utbildningspolitik även om länderna politiska förutsättningar 

skiljer sig åt i övrigt. Både Chiles och Sveriges utbildningspolitik bygger på generösa bidrag till 

etablering för fristående skolor, statsbidrag och skolval. Fram till 2016 var Chile och Sverige eniga 

om att låta vinstdrivande bolag verka i den offentliga sektorn som finansierades av det allmänna. 

2016 förbjöds bidrag till vinstdrivande skolorna i Chile. Detta har lämnat Sverige ensamt om att 

finansiera vinstdrivande skolor i ett utbildningssystem som är offentligt finansierat (Börjesson 

2016, s. 36) I och med 1980- 1990-talets reformer gick den svenska skolan från att vara starkt 

centraliserad till ett vara en av de mest decentraliserade skolorna i världen (Sandberg 2005, s. 146). 
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5.2 Fristående skolor 

FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, artikel 26, punk 3 understryker att rätten att välja 

utbildning för barnen tillkommer i första hand deras föräldrar (s. 7) Föräldrarätten möjliggjorde en 

valfrihet där föräldrars kunde välja skolan åt sina barn. FN:s deklaration togs fäste på av riksdag 

och regering i en tidsanda med individualisering (Englund 1993, s. 3). Definitionen av ”fristående 

skolor” är att de har annan huvudman än kommun och stat (Prop. 1991/92:95). Exempelvis 

vinstdrivande aktiebolag eller föräldrakooperativ. År 1992 genomfördes propositionen om valfrihet 

och fristående skolor (Prop. 1991/92:95) och fristående skolor blev en del av utbildningsvalen, men 

friskolor var inget nytt. 

Friskolans historia sträcker sig tillbaka till 1800-talet samt 1900-talet, men de friskolorna bestod 

främst av flickskolor och yrkesskolor (Skolverket 1994, s. 5). Under perioden efterkrigstiden 

expanderade det offentliga skolväsendet och behovet av fristående skolor minskade. I och med 

decentraliseringen och valfriheten öppnades det upp för friskolor att bli en del av 

utbildningsväsendet. Förhoppningen var att den nya friskolan med valfrihet skulle skapa en 

konkurrens i skolan (Skolverket 1994, s. 14). Tidigare fördelades eleverna automatisk genom 

”närhetsprincipen” som tilldelar elever till skolor baserat på geografiskt läge där eleverna blev 

placerade i den närmaste skolan (Trumberg 2011, s. 45). Med valfriheten kunde föräldrarna välja 

skola. Englund (1993) beskriver att just föräldrarätten är en stor del av problematiken med private 

good där föräldrarna väljer utbildning åt sina barn (Englund 1993, s. 3). Valfriheten utnyttjades i 

mindre omfattningar under 90-talet men under 2000-talet utnyttjade alltfler valfriheten att välja 

skola (Trumberg 2011, s. 51). Skolverkets rapport från mars 2017 lyfter fram att 827 av 4 839 

(ca.17 procent) av grundskolorna är fristående. På grundskolan går 15 procent av eleverna i 

fristående verksamhet, vilket motsvarar ca 158 000 elever (Skolverket 2017). Fristående skolor i 

Sverige är kostnadsfria, detta beslutades i (prop.1995/96:200) Fristående skolor m.m. som 

understryker att fristående skolor i grundskolan skall vara kostnadsfria och inte får ta ut 

elevavgifter.  

 

Valfrihet och fristående skolor är beroende av varandra, valfriheten skapar möjligheter för eleverna 

att välja skola och detta är en förutsättning för friskolornas överlevnad då de får en ”skolpeng” för 

varje elev. Detta kan ha bidragit till en ökad marknadisering av skolor, att skolan blir ett varumärke 

som ska locka elever för att upprätthålla ett högt antal sökande elever (Utbildning & Demokrati 

2017, s. 72f). Den svenska fristående skolan får generösa bidrag från staten att etablera sig och detta 

öppnar upp för olika aktörer som vinstdrivande företag i aktiebolagsform att bli en del av 

utbildningsväsendet (Börjesson 2016, s. 36).  
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Etableringsfriheten karaktäriserar den svenska skolmarknaden genom den fria konkurrensen 

(Utbildning & Demokrati 2017, s. 9). Skolverket (2014) rapporterar att 66 % av fristående skolor 

bedrivs av aktiebolag, under 2011 och 2013 ökade aktiebolagen inom skolmarknaden betydligt 

(Skolverket 2014, s. 30f). Det finns en risk med fristående skolor att de av ekonomiska skäl kan 

välja att lägga ner en skola och att detta drabbar eleverna. Var tredje elev i fristående grundskolan 

går i en skola som bedrivs av tio sttående grundskolan går i en Resterande skolor bedrivs av olika 

mindre aktörer som föräldrakooperativ, stiftelser och så vidare (Skolverket 2014, s. 31). Både 

fristående och kommunala skolor är tvungna att delta i utvärderingar samt följa den nationella 

läroplanen och övergripande regelverk.  

 

Friskolor och kommunala skolor bygger på samma nationella läroplan men fristående skolor är inte 

skyldiga att erbjuda plats till alla elever som söker (Trumberg 2011, s. 79). Fristående skolor brukar 

erbjuda en alternativ pedagogik, men det finns skolor som liknar den kommunala skolans 

pedagogik (Trumberg 2011, s. 79; Skolverket 2006). Vissa fristående skolor har andra 

urvalsmodeller, som kösystem och urvalsprover. Detta är ett sätt för friskolorna att ge möjlighet till 

alla elever att gå i fristående skolor (IFAU 2015:5, s. 4) Eftersom fristående skolor har andra 

urvalsmodeller kan de även välja bort elever som är resurskrävande (Utbildning & Demokrati 2017, 

s. 80). Trumberg (2011) anser att fristående skolor har en bidragande effekt till en uppdelning där 

elever delas upp efter socioekonomiska, presentationsmässiga och etniska faktorer (Trumberg 2011, 

s. 79) Charlotte Skawonius (2005) menar att urvalet sker både från föräldrarna och de fristående 

skolorna, att båda gör aktiva urval (Skawonius 2005, s. 327). Enligt en rapport som är skriven av 

IFAU väljer friskolor oftast att etablera sig i områden där föräldrarna har utrikes bakgrund samt hög 

utbildningsnivå. Fristående skolor undviker kommuner som är styrda av vänstermajoritet och väljer 

områden med låga lokalkostnader med höga intäkter som ger upphov till högre ersättning (IFAU 

2016:14, s. 54-56). 
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5.2.1 Valfrihet 

Efter regeringsskiftet 1991, när de borgerliga fick regeringsmakten bröt de upp det statliga 

skolmonopolet (Trumberg 2011, s. 45) genom Propositionen om valfrihet och fristående skolor 

(Prop. 1991/92:95). (Prop. 1991/92:95) lyfter fram att det fria skolvalet, rätten att välja utbildning 

åt sina barn är viktigt i ett fritt samhälle. Propositionen argumenterar för att valfriheten gynnar 

föräldrar och skolverksamheten genom att valet skapar en större lyhördhet hos både föräldrar och 

skola. I propositionen fastslås det nya bidragssystemet där varje elev tilldelas ett belopp som 

motsvarar kommunens kostnad för eleven. Men kommunerna har fortfarande stort ansvar för 

skolväsendet, de är skyldiga att tillgodose skolpliktiga elever en skolplacering (Prop. 1991/92:95). I 

och med valfriheten skulle staten säkerställa likvärdigheten i skolan genom styrmedel som 

läroplaner, utvärdering, lärarutbildning och enskilda statsbidrag (Trumberg 2011, s. 45). 

 

 

Rätten att välja skola var en stor del av moderaternas skolpolitik när de kom till makten 1991. I en 

tid av internationalisering, global konkurrens och individualisering blev enligt Börjesson valfriheten 

en nödvändighet (Börjesson, 2016 s. 33). Valfriheten bygger på att individen, föräldrarna och 

eleven får rätten till att göra aktiva val som tilltalar dem. Börjesson (2016) anser att alla, speciellt 

underklassen inte har möjlighet och kunskap att ta del av valfriheten och valfriheten får därmed en 

segregerande effekt på skolan. Valfriheten används främst av medel-och överklassen då de har både 

ekonomiska och kulturella resurser att navigera sig på skolmarknaden (Börjesson 2016, s. 33). 

Även Skawonius (2005) menar att valfriheten inte är en självklarhet för många föräldrar eftersom 

föräldrars engagemang i sina barns skolgång till stor del beror på föräldrarnas egen 

utbildningsbakgrund (Skawonius 2005, s. 331). Genom valfriheten finns det en risk för att en stark 

homogen sammansättning av elevklasser bildas och valfriheten har bidragit till en större 

omflyttning av elever (Skolverket 2012, s. 61). Många föräldrar och elever gör aktiva val och väljer 

oftast bort skolor i närområdet och väljer andra skolor (Skolverket 2012, s. 70). Valfriheten har 

enligt IFAU bidragit till en ökad elevsortering. (IFAU 2014:25, s. 1) Englund (1993, 2012) anser att 

valfriheten i skolan har förändrat den historiska bilden av skolan och både den kommunala och 

fristående skolan har blivit en leverantör av kunskap och dess arbete att främja den mångsidiga 

individualistiska utveckling har avtagit (Englund 1993, s. 14; Englund 2012, s. 24). 
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5.2.2 Segregation  

Genom fria skolval har skillnaden i elevsammansättningar mellan kommunala och fristående skolor 

ökat. Skolorna har blivit allt mer homogena och elevsammansättningarna har gått från att vara 

pluralistiska till en organiserat pluralism. Den tidigare pluralismen karaktäriserades av att elever 

från närområdet med olika bakgrunder och förutsättningar gick i samma skola. Elev 

sammansättningarna bestod därför ofta av elever från olika socioekonomiska och – kulturella 

bakgrunder.  Den organiserade pluralismen bygger istället på att föräldrar och elever aktivt kan söka 

och välj en skola som passar deras behov (Englund 1993, s. 15.; Englund 2012, s. 21f). Det fira 

skolvalet ger föräldrarna och elever rätt att välja vilken skola eleverna ska studera i. Mot bakgrund 

av att elevers skolval skapar en skolsegregation, där familjer med olika bakgrunder söker sig till 

olika skolor så är det fria skolvalet positivt mottagen av föräldrar och elever (Trumberg 2011, 

s. 66). Valfriheten har gett utrymme att välja bort skolor som ligger i socioekonomiskt svagare 

område med en majoritet av invandrarbakgrund. Valfriheten gynnar skolor som bygger på ett 

koncept som relaterar till föräldrarna och deras bakgrund (Trumberg 2011, s. 269f). Anders 

Lindbom och Ellen Almgren (2007) beskriver att valfriheten inte påverkar segregationen i skolan 

utan att den istället påverkas av en ökad boendesegregation (Lindbom och Almgren 2007, s. 102f). 

Att skolsegregationen påverkas av boendesegregation, skolval och skolors val av elever lyfts även 

fram i IFAU:s rapport (2015:5, s. 5). I rapporten problematiseras det fria skolvalet som leder till att 

elever med svensk bakgrund väljer bort de kommunala skolorna med en hög andel elever med 

utländsk bakgrund. Den ökade boendesegregationen kan förklaras med att i ett område som har en 

bakgrund av hög andel utländska elever ökar i samband med att befolkningen ökar samt de inte 

väljer att ta del av valfriheten (IFAU 2015:5, s. 4f). 

 

Trumberg (2011), Lindbom och Almgren (2007) och IFAUs rapport (2015) bekräftar 

boendesegregationen som en orsak till den segregerade skolan men är oeniga om hur det fria 

skolvalet har bidragit till segregeringen. Börjesson (2016), Skawonius (2005) och Trumberg (2011) 

redovisar att skolvalet blir en bidragande effekt till en segregerad skola då alla inte har möjlighet att 

ta del av valfriheten.  
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5.2.3 Likvärdighet 

 

Ingen vill vara emot likvärdighet 

 (Englund & Quennerstedt 2008, s. 7) 

 

Likvärdighetsbegreppet är kopplat till jämlikhetstraditionen som har varit en grundpelare i skolan 

under 1960- och 70-talet (Englund & Quennerstedt, 2008, s. 16). Jämlikheten har inneburit att alla 

ska ha samma rätt till en liknande utbildning. I grundskoleläroplanen Lgr 62 fastslogs att genom en 

jämlik skola skulle den goda medborgaren formas. Enhetsskolan präglades av en jämlikhetstanke 

där skolan syftade till en jämlik utbildning samt motverka klasskillnader (Trumberg 2011, s. 40). 

Begreppet jämlikhet har varit tydligt inom utbildningspolitiska sfären. Under 1970-talet förändrades 

begreppet jämlikhet mot likvärdighet. Jämlikhet stod för det kollektiva medan likvärdighet stod för 

det individualistiska. Den nya läroplanen för grundskolan Lgr 69 hade en individualisering med 

betoning på lärande samt större elevinflytande och individuella valmöjligheter för undervisning 

(Börjesson 2016, s 80). Med individualiseringen följer ett ökat fokus på den enskilda eleven, men 

skolan skulle arbeta för att fortsättningsvis motverka klassamhälle (Börjesson 2016, s. 80). 

 

 

Börjesson (2016) lyfter fram två utredningar på 1970-talet, det första var (Skolan, staten och 

kommun) SSK-utredningen som uppmuntrade till en decentraliserad skola för en likvärdig- och 

jämlik skola (Börjesson 2016, s. 94). Den andra utredningen var (Skolans inre arbete) SIA-

utredningen som lyfter fram hur en individualiserad undervisning inte kan garantera likvärdighet 

(Börjesson 2016, s. 84). I Lgr 80 betonas vikten av likvärdig utbildning för alla elever; ”Alla skall, 

oberoende av kön, geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till 

utbildning i grundskolan[…]-Barn är olika då de kommer till skolan. Skolan bör heller inte sträva 

efter att göra dem lika. När de lämnar skolan bör de göra det med bibehållen individualitet och 

särprägel och med en uppövad förmåga att respektera individualiteten hos andra människor.” 

(Skolverket 1980, s. 14). Jämlikhetstraditionen i skolan syftade till en sammansättning av social 

jämlikhet mellan olika grupper, medan likvärdighetstraditionen understryker allas lika rätt till 

utbildning (Ann Quennerstedt 2006, s. 71). Jämlikhetsbegreppen hade en tydlig beskrivning men 

det ”nya” begreppet likvärdighet har haft en bredare och betydligt mer komplex innebörd (Englund 

& Quennerstedt 2008, s. 17). 
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Som tidigare nämnt blev likvärdighetsbegreppet en central del av utbildningspolitiken under 1980-

talet. Likvärdighet har därefter omformulerats och används av olika politiska aktörer som har gjort 

att begreppet fått olika och ibland motstridande innebörd. Ingen vill vara emot likvärdighet men 

samtidigt vill få av de politiska aktörerna nöja sig med andras beskrivning av begreppet. 

 De borgerliga partierna, främst moderaterna har använt likvärdighet för att förespråka valfrihet 

(Englund och Ann Quennerstedt 2008 s. 17f). Likvärdighetsbegreppen har en betoning på en 

individualisering och individens maximala utveckling medan jämlikhet mer syftar till individens 

självkänsla (Englund och Ann Quennerstedt 2008 s. 19). 

 

Genom decentraliseringen fick kommunerna större inflytande och tolkningsutrymme i skolan 

(Quennerstedt 2006, s. 210-211). Samtidigt fick likvärdighet en ny betydelse. 1994 kom den nya 

läroplanen Lpo 94 som var mål- och resultatstyrd. Trumberg (2011) skriver att ”I det nya 

skolsystemet skulle likvärdigheten garanteras genom tydligt formulerade mål i läroplaner, 

lärarutbildning, behörighetsregler för lärare och utvärderingar av verksamheten” (s. 42). Under 

1990-talets senare halva beslöt enligt Englund och Quennerstedt (2008) den dåvarande regeringen 

att likvärdigheten i skolan skulle speglas genom dess resultat och måluppfyllelse och därmed vara 

en indikation på likvärdighet. Måluppfyllelsen skulle förbättras genom kvalitetsarbete på både lokal 

och nationell nivå (Englund och Quennerstedt 2008, s. 24). 

 

Likvärdighetsbegreppet har varit i förändring genom de olika årtiondena. Vad som menas med 

likvärdig utbildning är måluppfyllelse för alla elever men detta betyder inte att utbildning behöver 

vara lika för att vara likvärdigt (Quennerstedt 2006, s. 115). Wahlström (2002) skriver att 

likvärdighetsbegreppen har kommit att kopplas till att utvärdera. Att måttet på likvärdighet är att 

elever får minst godkänd i betyg leder till en gråzon mellan skolans och elevens skyldigheter i detta 

utbyte. 1990-talets mål och resultatstyrning har ändrats från att alla elever ska sträva efter samma 

mål till att alla eleverna ska nå ett gemensamt resultat, minst godkänd (Wahlström 2002, s. 245f). I 

läroplanen för grundskolan 2011 beskrivs likvärdighet som följande: ” I läroplanen för 

grundskolan 2011 beskrivs likvärdighet s[…] ska vara likvn för grundskolan 2011 beskrivs 

likvärdighet som följande: a läroplanen får minst godnationella målen.” (Skolverket 2011, s. g). I 

Skolverkets rapport från 2012 bekräftas en försämrad likvärdighet sedan 1998. 
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Skolverket (2012) skriver att det har skett en förändring i resultaten mellan skolor. Spridningen 

mellan olika skolor har ökat samtidigt som elevsammansättningens avseende betyg i enskilda skolor 

har blivit mer enhetlig (Skolverket, 2012, s.61f, 81f).  Orsakerna till detta är valfrihetsreformen 

decentraliseringen, och mål- och resultatstyrning i skolan (Skolverket 2012, s. 61f). IFAUs rapport 

(2014:25) lyfter en övergripande bild av svenska elevers resultat från 1990-talets reformer fram till 

2000-talet, och att den nedåtgående resultattrenden började innan 1990-talets reformer men 

reformerna från 1990-talet har påverkat den nedåtgående resultattrend samt en ökad elevsortering 

(IFAU 2014:25, s. 1). Reformerna syftade till en likvärdig utbildning men likvärdigheten har trots 

detta försämrats. Börjesson (2016) anser den försämrade likvärdigheten beror på  marknadiseringen 

och en distanserad statligt styrning (Börjesson 2016, s. 203f). Men Englund (2012) anser att skolan 

som koncept har försämrats på grund av att de endast fokuserar på resultaten där skolan har blivit en 

leverantör av faktakunskap och förbisett sitt demokratiska samhällsuppdrag (Englund 2012, s. 24).     
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7 Analys 
 

I detta kapitel kommer jag att redovisa att effekterna av decentraliseringen, samt hur fristående sko-

lor och de fria skolvalet kan ha påverkat likvärdigheten. 

  

7.1 Decentraliseringseffekten  

Decentraliseringen har inneburit en omstrukturering av skolan och svensk utbildningspolitik, där 

kommuner har fått mer ansvar för skolan. Genom decentraliseringen ställdes betydligt hårdare krav 

på skolorna, skolan blev mer mål- och resultatorienterad med lokala och nationella utvärderingar 

samtidigt som staten fortsatte att ha huvudansvaret för skolan. Makten stannar hos staten men 

kommunerna får mer möjlighet att påverka den lokala verksamheten och ansvaret för lärartjänsterna 

(Daun 1997;, Wahlström 2002). 

 

 1980-talet ställde nya krav på samhälle och skola, detta är både Sundberg (2005), Trumberg (2011) 

och Wahlström (2002) eniga kring. Det nya samhället skulle byggas på kunskap. Post-

industrisamhället sökte en effektivisering inom den offentliga sektorn som ansågs otillräcklig. 

Samhället skulle effektiviseras och svara på de nya samhällskraven. New Public Management 

(NPM) blev en synonym för effektivisering av den offentliga sektorn.  

 

Decentraliseringen öppnade upp för en förändring, och effektivisering av skolan med valfrihet, 

fristående skolor, konkurrens och marknadisering. Effektiviseringen och NPM skiftade utbildningen 

mot faktakunskaper, både i lägre och högre utbildningar. Utbildning har blivit mer resultatfokuserad 

med en ökad marknadsanpassning. Genom det nya inslaget av marknadsanpassning av skolan 

förändrades även den nationella läroplanen från att ha varit detaljstyrd till att ge mer utrymme att 

tolka läroplanen. Enligt Englund (1993) har valfrihet varit startskottet för en tid av private good, 

den enskildas rätt till att välja framtid och utbildning till sina barn genom att systematiskt avfärda 

det heterogena samhället och skola som en gång kunde kallas för public good. Englund (2012) 

kritiserar både den kommunala och den fristående skolan i dagens rådande skolkultur, han menar att 

den rådande skolan inte kan leverera en mångsidig individuell utveckling på grund av 

resultatstyrningen i skolan. 
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 1980- och 1990-talet innebar stora förändringar inom det svenska utbildningsväsendet. Men det var 

inte enbart Sverige som förändrades. Efterkrigstiden bidrog till ett mer globaliserat samhälle/värld 

där internationella aktörer fick betydligt större utrymme i den nationella utbildningspolitiken. Andra 

länders reformer och förändringar påverkade den svenska utbildningspolitiken. Börjesson (2016), 

Daun (1997) och Sandberg (2005) lyfter fram konsekvenserna av internationell utbildningspolitik 

som har lämnat Sverige ensam om att finansiera vinstgivande företag i skolan också bidragit till att 

den svenska skolan är en av de mest decentraliserade skolorna i världen. 

 

7.1.2 Fristående skolor och valfrihet för vem? 

Friskolor i Sverige är, åtminstone i teorin, öppna för alla och kostnadsfria för individen. Men de 

finansierar sig genom bidrag från staten och skolpeng. Att friskolor sägs vara öppna för alla 

stämmer inte riktigt då de inte är skyldiga att erbjuda alla elever platser som söker. Fristående 

skolor har andra urvalsmodeller som ger stort utrymme att välja elever. Urvalet kan problematiseras 

då eleverna blir en slags representanter för skolan (IFAU 2015:5, s. 4). Skawonius (2005) och 

Börjesson (2016) belyser att även om fristående skolor är öppna för alla så använder inte alla 

möjligheten att gå i fristående skolor utan istället är det stora delar av medel- och överklassen som 

väljer att aktivt ta del av alla skolalternativ – det vill säga av valfriheten, då de har både ekonomiska 

och kulturella tillgångar att navigera sig på skolmarknaden medan arbetar/underklass inte har 

samma tillgångar och drabbas hårdare av en segregerad och mindre likvärdig skola. Fristående 

skolor har bidragit till en uppdelning mellan elever efter socioekonomiska, presentationsmässiga 

och etniska faktorer. Uppdelningen av elever är problematisk enligt Englund (1993), eftersom den 

homogena miljö som skolorna bildar genom valfrihet inte representerar den pluralistiska värld vi 

befinner oss i (Trumberg 2011; Englund 1993). 

 

7.1.3Valfrihet som likvärdighet 

Moderaterna har varit förespråkare för likvärdighet genom valfriheten men valfrihet är ingen 

självklarhet, då en del familjer inte är medvetna om valfriheten. Dels på grund av deras bakgrund, 

dels för att de själva inte haft samma möjlighet (Skawonius 2005, s. 331). De föräldrar och elever 

som utnyttjar valfrihetsreformen väljer en skola som de kan relatera till (Trumberg 2011, s. 69). 

Skolverket (2012) presenterar en rapport om likvärdigheten i grundskolor och skriver att 

likvärdigheten i svensk grundskolan har försämrats, bakomliggande faktorer är valfrihets- och 

decentraliseringsreformerna i början av 1990-talet (Skolverket 2012, s. 8). Den rådande 

skolkulturen är baserad på ekonomi, där konkurser och differentiering som kan riskera och hota 

likvärdigheten. Valfrihetsreformen har bidragit till en skolsegregation och en mer individualiserad 

syn på lärande och utbildning.  
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7.1.4 Den förändrade likvärdigheten 

Likvärdighetsbegreppet har varit i förändring sedan 1960-talet; från att syftat till jämlikhet och det 

kollektiva, till att syfta till en individbaserad valfrihet och där likvärdigheten mäts i 

resultatuppfyllelse i skolan. Dessa förändringar är i linje med Englunds (2012) faser.  

Tabellen försöker visa en möjlig tolkning av hur begreppet likvärdighet har förändrats över i takt 

med att skolan har omstrukturerats. 

Tabell 1: Förändrad syn på likvärdighet 1960-2017 

Likvärdighet  År 1960-1979  År 1980-1991 År 1992-2017 

Betydelse Jämlikhet  Likvärdighet Likvärdighet  

Innebörd Syftade till det 

kollektiva  

Syftade till likvärdig 

utbildning för alla 

Syftar till resultatuppfyllelse 

och individbaserad valfrihet 

Skolsystem Centralicerat Decentralicerat Monopolistisk centralism  

 

 

7.1. Den försämrade likvärdigheten  

Likvärdigheten fastställs genom att alla eleverna ska uppnå de nationella målen. Det finns flera 

indikatorer på en försämrad likvärdighet i den svenska skolan. Olika rapporter belyser att 

likvärdigheten har försämrats, men de är oeniga kring orsakerna till detta.  Men de orsakerna som 

kan sammanfattas är följande: Valfrihetsreformen-valfrihet och fristående skolor, 

resultatstyrningen, decentraliseringen-minskat statligt styrning och marknadisering. Men dessa är 

endast några orsaker till den minskade likvärdigheten men samtidigt så är det omöjligt att peka ut 

en orsak till den minskade likvärdigheten. Orsakerna kan ses som en konsekvens av politiska 

förändringar inom utbildningspolitiken. 

Tabellen nedan försöker visa en möjlig tolkning på orsakerna till den försämrade likvärdigheten.  

 

Tabell 2: Några orsaker till försämrat likvärdighet 

Skolverket (2012) Valfrihetsreformen, decentraliseringen, mål- och resultatstyrning 

i skolan 

Börjesson (2016) Marknadiseringen av skolan och en distanserad statlig styrning 

IFAU (2014) 1990-talets reformer: Decentraliseringen, valfrihetsreformen och 

elevsortering 

Englund (2012) Resultatstyrningen - skolan har blivit en fabrik 
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8 Slutsatser  

 

Decentraliseringen har påverkat och förändrat synen på skolan. Det har skett en förskjutning från en 

central till en lokalt styrd skola. Utbildningen har förändrats från att syfta till det kollektiva till den 

enskilda. Reformerna har förändrat skolan genom marknadisering, där skolan har blivit leverantör 

av resultat med innehåll som anpassas till föräldrar och elever – skolans ”kunder”. Skolan är 

decentraliserad men fortfarande styrd genom nationella utvärderingar och resultatmätningar. 

Enhetsskolan växte fram för att alla elever oavsett bakgrund skulle ha rätt till en jämlik utbildning, 

men än idag spelar elevers bakgrund en avgörande roll för deras utbildning och framtid. Skolorna, 

både de fristående skolorna och de kommunala, har förändrats och anpassat sig till det nya 

skolsystemet som ska locka till föräldrar, elever och prestera goda resultat. Skolans pluralism har 

förändrats, elevsammansättningen i klasser har förändrats till en allt mer homogen 

elevsammansättning som inte representerar samhället som vi befinner oss i.  

 

Valfriheten som växt fram har förespråkats av skilda politiska partier både till höger- och vänster. 

Just nu finns det en grupp av föräldrar som tillhör medel-och överklassen med högre 

utbildningsbakgrund som i större utsträckning gör aktiva skolval. Valfriheten och fristående skolor 

har skapat en segregation mellan elever och skolor. Likvärdigheten har förändrats, den har alltid 

varit i förändring genom samhällsförändringar samt läroplaner, och idag kan likvärdighet ses som 

en synonym för resultatuppfyllelse. 
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-Hur har decentraliseringen påverkat grundskolan? 

Decentraliseringen har bidragit till en ökad marknadisering av skola med ökad valfrihet och 

fristående skolor. Skolan har skiftat från en jämlikhetssyn på lärande och utbildning till ett allt mer 

individualistisk lärande, där den enskilde står i fokus. Skolan är präglad av alternativa fristående 

skolor som har skapat en konkurrens samt segregation i skolan med homogena 

elevsammansättningar. Decentraliseringen har bidragit till en lokalt styrd skola med elevinflytande. 

Skolan har dock blivit resultatfokuserad, där mätningar står i fokus. 

 

-Hur har likvärdigheten förändrats i samband med förändringarna i grundskolan? 

Likvärdigheten i skolan är ett nytt begrepp som ersatte jämlikhetsbegreppet som syftade till allas 

rätt till utbildning. Likvärdigheten kan ses som ett vidare begrepp på jämlikheten, jämlikheten 

syftade till det kollektiva medan likvärdigheten syftar till den enskilde och individuell valfrihet. 

Likvärdigheten är en mall på hur bra en utbildning, skolan är, ju fler som når goda resultat ju mer 

likvärdig är utbildningen. Men likvärdighet betyder inte en lika utformad skola och undervisning.  
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9 Avslutande reflektioner  
 

Jag vill förtydliga att det inte ligger i studiens syftes att argumentera för/emot en central- eller 

decentraliserad skola eller styrning utan endast att presentera historiska förändringar i skolan, som 

har lagt grund till dagens utbildningssystem, och hur dessa förändringar kan ha påverkat 

likvärdigheten. Jag anser att det är viktigt att ta del av historiska förändringarna i skolan för att 

förstå den verksamhet som vi lärarstudenter kommer att eventuellt arbeta i. Skolan är alltid i 

förändring och för att förstå förändringarna är det viktigt att förstå bakgrunden i 

utbildningsväsendet. 

 Jag kan dock se behovet av en stark sammanhållen grundskola genom ett eventuellt statligt 

styrande för att motverka segregerande krafter i samhället samt status upphöjning av läraryrket. Den 

rådande skolverksamheten är bred och segregerande. Valfriheten anses ha bidragit till en 

segregation i skolsystemet som är problematiskt. Mitt sätt att se på segregationen i skolan och hur 

den kan minskas är att genom att ta bort närhetsprincipen, så att alla kan göra aktiva skolval. Detta 

kommer dock inte lösa hela problematiken och mer omfattande förändringar krävs. Jag vill tro att 

den bästa skolan är en blandning mellan både public good och private good. Där det finns en 

valfrihet som syftar till samhällets behov och det kollektiva med utrymme för den enskilda eleven 

att växa i. Valfriheten och friskolor har skapat en marknadisering av skolan och omvandlat den till 

en fabrik. Markandiseringen har förändrat skolan, min tolkning av förändringen är att det har blivit 

sämre. Jag anser att vi kan förbättra skolan och utbildningsväsendet genom att låta fristående skolor 

endast komplettera befintliga skolan och inte konkurrera med den. I den rådande skolkulturen ställs 

höga krav på att elever ska nå goda resultat. Resultatfokuseringen i skolan har förändrat skolan, fokusen 

på resultat tar för stort utrymme i skoldebatten och resultaten mäter inte hela skolans verksamhet. Skolan 

syftar till mer än att producera faktakunskaper och goda resultat. En aspekt som ggt. er än att 

producerr om det etisk rätt, att ltt det etisk rätt,r än att producera faktakun möjligheten att tjäna stora 

pengar på skolans verksamhet när kommunala skolor inte har samma möjlighet. Enligt mig så är det 

fel att skolor vars gemensamma grund är en läroplan och arbete för att fostra demokratiska 

medborgare men samtidigt tjäna på det. Problematiken med skolor som inte styrs av kommunen 

eller staten är att de har möjlighet att vara vinstdrivande och att de omformulerar demokratifrågan.  

Skolor som styrs av föräldrakooperativ och ideella stiftelser kan välja att inte ta ut vinster som 

koncernbolag men samtidigt så har de större möjlighet att omformulera demokratifrågan då skolan 

styrs av en grupp individer med direkt koppling till verksamheten.  
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http://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2014/r-2014-25-Decentralisering-skolval-och-friskolor.pdf 

Hämtad 19/5-17 

 

FN:s Konventioner om Mänskliga rättigheter.  

http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/060621/9649d2011fd4f5bb858acf1419189c67

/konventionstexter_pdfversion.pdf 

Hämtad 30/4-17  

 

http://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2015/r-2015-05-skolsegregation-och-skolval.pdf
http://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2016/r-2016-14-friskolors-etableringsmonster.pdf
http://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2014/r-2014-25-decentralisering-skolval-och-friskolor.pdf
http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/060621/9649d2011fd4f5bb858acf1419189c67/konventionstexter_pdfversion.pdf
http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/060621/9649d2011fd4f5bb858acf1419189c67/konventionstexter_pdfversion.pdf
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Prop 1988/98:4 om skolans utveckling och styrning  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/om-skolans-utveckling-och-

styrning_GC034/html 

Hämtad 1/5-17 

 

Prop 1989/90:41 om kommunalt huvudmannaskap för lärare, skolledare, biträdande skolledare och 

syofunktionärer 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/om-kommunalt-

huvudmannaskap-for-larare_GD0341 

Hämtad 1/5 -17 

 

Prop 1990/91:18 om ansvaret för skolan  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/om-ansvaret-for-

skolan_GE0318/html 

Hämtad 1/5 -17 

 

Prop 1991/92:95 om valfrihet och fristående skolor 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/om-valfrihet-och-fristaende-

skolor_GF0395  

Hämtad den 5/5-17 

 

Prop 1995/96:200 Fristående skolor m.m 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/fristaende-skolor-

mm_GJ03200/html 

Hämtad 1/5 -17 

 

Skolverket (2014) Privata aktörer inom förskolan och skolan. En nationell kartläggning av enskilda 

huvudmän och ägare. Rapport 410. 2014.   

https://www.skolverket.se/om-skolverket/press/pressmeddelanden/2014/stora-skolforetag-lockar-

elever-i-grundskolan-1.222777  

Hämtad 1/5 -17  

 

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/om-skolans-utveckling-och-styrning_gc034/html
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/om-skolans-utveckling-och-styrning_gc034/html
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/om-kommunalt-huvudmannaskap-for-larare_gd0341
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/om-kommunalt-huvudmannaskap-for-larare_gd0341
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/om-ansvaret-for-skolan_ge0318/html
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/om-ansvaret-for-skolan_ge0318/html
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/om-valfrihet-och-fristaende-skolor_gf0395
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/om-valfrihet-och-fristaende-skolor_gf0395
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/fristaende-skolor-mm_gj03200/html
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/fristaende-skolor-mm_gj03200/html
https://www.skolverket.se/om-skolverket/press/pressmeddelanden/2014/stora-skolforetag-lockar-elever-i-grundskolan-1.222777
https://www.skolverket.se/om-skolverket/press/pressmeddelanden/2014/stora-skolforetag-lockar-elever-i-grundskolan-1.222777
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Skolverket (2017) Redovisnings av uppdrag om relationer mellan provresultat och betyg i 

grundskolans årskurs och årskurs 9. Redovisning av regeringsuppdrag, 2017 

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpu

bext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3761 

Hämtad 10/5-17 


