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Abstract 

Mattias Börjesson (2016): From Equity to Markets: A Study of Public and 
Private Influence on School Governance in Swedish Education Policy 
1969-1999. Örebro Studies in Education 52, Örebro Studies in 
Educational Sciences with an Emphasis on Didactics 14. 

For most of the 20th century the dominant aim of Swedish educational 
policy was an integrated public school system under national state con-
trol. During the post-war era (1945–1989) this policy led to Sweden 
having one of the most centralized and integrated school systems in the 
world. In the 1980s and 1990s, however, there was a profound change 
in Swedish education policy towards decentralization, deregulation and 
marketization of the school system. The aim of this thesis is to provide a 
deeper understanding of the nature and causes of this shift in education 
policy. The thesis draws from a theoretical framework consisting of 
Critical Realism, curriculum theory and Neo-Marxism. From a Neo-
Marxist perspective the configuration of state education policy is under-
stood as a dominant education ideology. The empirical material consists 
of state policy documents which are understood as an expression of the 
dominant education ideology in society. 

The results indicate a shift in the dominant education ideology in 
Sweden between 1969 and – 1999: from an emphasis on state govern-
ance and goals of equivalence, equality and participation in the school 
system during the 1970s, towards increasing skepticism regarding state 
regulation and an emphasis on decentralization and aims to increase 
parental and pupil influence in the school system during the 1980s, to a 
dominance of private influence via school choice and competition in the 
school system during the 1990s. From a theoretical perspective consist-
ing of Critical Realism and curriculum theory, this shift in education 
policy and restructuring of the school system is understood in relation to 
economic crises, a rightward shift in politics and the dominance of neo-
liberal ideas in Sweden during the 1980s and 1990s. 

Keywords: curriculum theory, critical realism, education policy, education 
ideology, equivalence, Neo-Marxism, public, private, market.    
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Örebro University, SE-701 82 Örebro, Sweden





INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. INLEDNING ............................................................................... 17 

1.1 Problemområde .................................................................................. 18 

1.2 Syfte och frågeställningar ................................................................... 23 

1.3 Disposition ......................................................................................... 23 

2. BAKGRUND ................................................................................ 25 

2.1 Reformvågor under 1900-talet i svensk utbildningspolitik ................. 25 

2.2 En första, andra och tredje reformvåg – en successivt starkare     
statlig styrning av skolan .......................................................................... 26 

2.3 Fristående skolor ................................................................................ 31 

2.4 Studier av marknadsstyrningens effekter ............................................ 33 

2.5 Utbildningspolitik i ett internationellt perspektiv ............................... 35 

3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER ........................................... 41 

3.1 Kritisk realism .................................................................................... 41 
3.1.1 Implikationer av kritisk realism för avhandlingen ....................... 44 

3.2 Läroplansteori och den fjärde reformvågen ........................................ 45 
3.2.1 Strukturalistisk läroplansteori och ekonomiska förklaringar ...... 47 
3.2.2 Konfliktorienterad läroplansteori och politiska förklaringar ....... 49 
3.2.3 Poststrukturalistisk läroplansteori och ideologiska förklaringar . 52 
3.2.4 Konklusion läroplansteori ........................................................... 53 

3.3 Ideologi och utbildningspolitik ........................................................... 54 
3.3.1 Ett neomarxistiskt perspektiv ...................................................... 55 
3.3.2 Statlig utbildningspolitik som dominerande ideologi .................. 58 

3.4 Middle range theory: sex utbildningsideologiska principer ................ 59 
3.4.1 Organismprincipen ..................................................................... 60 
3.4.2 Likvärdighetsprincipen ................................................................ 61 
3.4.3 Jämlikhetsprincipen .................................................................... 62 
3.4.4 Föräldrarättsprincipen ................................................................ 63 
3.4.5 Marknadsprincipen ..................................................................... 64 
3.4.6 Brukarinflytandeprincipen .......................................................... 65 



4. METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN .................................... 67 

4.1 Urval av empiriskt material ................................................................ 67 

4.2 Analyskategorier ................................................................................ 69 

4.3 Ideologianalys .................................................................................... 70 

4.4 Analysförfarande ................................................................................ 71 

4.5 Kritiska reflektioner ........................................................................... 74 

4.6 Sammanfattning ................................................................................. 75 

5. STATLIG STYRNING FÖR LIKVÄRDIGHET 1969–1980 .......... 77 

5.1 Problembilder i utbildningspolitiken 1969–1980: Enhetsskolans 
problem och möjligheter ........................................................................... 77 

5.2 Den statliga styrningens dilemman 1969–1975 .................................. 79 
5.2.1 Lgr 69 – likvärdighet och individualiserad undervisning ............. 80 
5.2.2 Likvärdighet och decentralisering ................................................ 81 
5.2.3 Statlig styrning – likvärdighet och jämlikhet ............................... 82 
5.2.4 Genombrott för brukarinflytande ............................................... 85 

5.3 Decentraliseringens dilemman 1976–1980 ......................................... 87 
5.3.1 Likvärdighet, brukarinflytande och fristående skolor .................. 88 
5.3.2 Statlig styrning och decentralisering ............................................ 91 
5.3.3 Kritik av statlig styrning .............................................................. 93 
5.3.4 Decentralisering och brukarinflytande ........................................ 95 
5.3.5 Decentralisering och likvärdighet ................................................ 96 

5.4 Dominerande utbildningsideologi 1969–1980 .................................... 98 

6. STATLIG STYRNING OCH OPPOSITIONELLA
REFORMIDEOLOGIER 1980–1988 ............................................... 99 

6.1 Problembilder i utbildningspolitiken 1980–1988: Den offentliga 
skolan som problem ............................................................................... 100 

6.2 Skolorganisationsfrågor i fokus 1980–1981 ..................................... 102 
6.2.1 Lgr 80 – kontinuitet från Lgr 69 ............................................... 103 
6.2.2 En begränsad decentralisering ................................................... 104 
6.2.3 Föräldrainflytande och jämlikhetssträvanden ............................ 107 
6.2.4 Kritik av likvärdighetssträvanden .............................................. 108 

6.3 Decentralisering och fristående skolor 1981–1983 ........................... 110 
6.3.1 Fristående grundskolor och enhetsskolan .................................. 111 



6.3.2 Regeringen och fristående grundskolor ..................................... 114 
6.3.4 Fristående gymnasieskolor och likvärdighet .............................. 116 

6.4 Brukarinflytandets dilemman 1984–1985 ........................................ 117 
6.4.1 Demokratiberedningen – brukarinflytande i offentlig sektor ..... 118 
6.4.2 Brukarinflytandets problem och möjligheter ............................. 120 
6.4.3 Statlig styrning för ökad jämlikhet ............................................ 121 
6.4.4 Informellt brukarinflytande ....................................................... 125 

6.5 Målstyrning och marknadsstyrning 1985–1988 ............................... 127 
6.5.1 Effektivisering av den offentliga sektorn ................................... 128 
6.5.2 Styrningsberedningen – likvärdighet och decentralisering ......... 130 
6.5.3 Statlig styrning för likvärdighet i skolan ................................... 132 
6.5.4 Regeringens uppföljning av styrningsberedningens förslag ........ 135 
6.5.6 Regeringens allmänna överväganden – ett försvar av          
statlig styrning.................................................................................... 138 

6.6 Dominerande utbildningsideologi 1980–1988 ................................. 140 

7. ETT UTBILDNINGSPOLITISKT SYSTEMSKIFTE 1989–1999 ... 143

7.1 Problembilder i utbildningspolitiken 1989–1999: Marknadsstyrning
som lösning på skolans problem ............................................................ 144 

7.2 Marknadsstyrning och decentralisering 1989–1991 ......................... 146 
7.2.1 Kommunalisering – decentralisering och brukarinflytande ....... 147 
7.2.2 Schablonbaserat statsbidragsysten ............................................ 148 
7.2.3 Brukarinflytande och likvärdighet ............................................. 151 
7.2.4 Brukarinflytande och marknadsstyrning ................................... 152 
7.2.5 En brytningsperiod för skolan ................................................... 154 

7.3 Välfärdsstaten i förändring 1990 ..................................................... 155 
7.3.1 En ny skola för en ny tid ........................................................... 155 
7.3.2 Maktutredningen – individorienterat demokratiideal och 
marknadsstyrning............................................................................... 157 

7.4 Marknadsstyrning och en flexibel skola 1991–1992 ........................ 161 
7.4.1 Nationellt enhetliga villkor för fristående skolor...................... 161 
7.4.2 Marknadsstyrning och decentralisering .................................... 163 
7.4.3 En flexibel skolorganisation för ett föränderligt samhälle ........ 164 

7.5 Marknadsstyrning och effektivisering 1991–1994 ........................... 167 
7.5.1 Marknadsstyrning av den offentliga sektorn ............................. 167 



7.5.2 Valfrihet i den offentliga sektorn ............................................... 168 

7.6 Marknadsstyrning institutionaliseras 1992–1993 ............................. 168 
7.6.1 Marknadsstyrning och likvärdighet ........................................... 171 
7.6.2 Förbättrade villkor för fristående skolor ................................... 171 
7.6.3 Ett flexibelt skolsystem .............................................................. 173 

7.7 Marknadsstyrning och brukarinflytande 1994–1995 ....................... 176 
7.7.1 Mål- och resultatstyrning för effektivitet ................................... 178 
7.7.2 Kritik av marknadsstyrning ....................................................... 180 

7.8 Marknadsstyrning utmanas och konsolideras 1995–1996 ................ 182 
7.8.1 Likvärdighet och marknadsstyrning .......................................... 182 
7.8.2 Fristående grundskolor och marknadsstyrning .......................... 184 
7.8.3 Fristående gymnasieskolor och brukarinflytande ...................... 186 
7.8.4 Försvar av marknadsstyrning .................................................... 188 

7.9 Marknadsstyrning och resultatstyrning 1996–1999 ......................... 190 
7.9.1 Brukarinflytande och föräldrainflytande ................................... 190 
7.9.2 Reglerad skolmarknad .............................................................. 193 

7.10 Dominerande utbildningsideologi 1989–1999 ................................ 194 

8. SLUTSATSER OCH DISKUSSION ............................................. 197 

8.1 Offentligt och privat inflytande över skolans styrning 1969–1999 ... 197 

8.2 Problembilder i utbildningspolitiken 1969–1999 ............................. 201 

8.3 Slutsatser .......................................................................................... 204 

8.4 Den fjärde reformvågen och samhällsutvecklingen ........................... 205 
8.4.1 En tentativ förklaring av den fjärde reformvågen ...................... 207 

8.5 Reflektioner kring marknadsstyrningen av skolan ............................ 212 

SUMMARY ................................................................................... 215 

REFERENSER ............................................................................... 223 

BILAGA 1 ..................................................................................... 247 

BILAGA 2 ..................................................................................... 248 



 

TABELL- OCH MODELLFÖRTECKNING 

Tabell 1. Skolformer mellan offentligt och privat ..................................... 32 
Tabell 2. Sex utbildningsideologiska principer ......................................... 66 
Tabell 3. Genomsnittligt genomslag för utbildningsideologiska    
principer 1969–1999 .............................................................................. 198 
Modell 1. Genomslag för utbildningsideologiska principer 1969-1999 .. 199 
Tabell 4. Sammanfattning resultat ......................................................... 203 
Tabell 5. Summary of results .................................................................. 221 
Tabell 6. Elever i fristående skolor 1992–2015 ...................................... 247 
Tabell 7. Genomslag för utbildningsideologiska principer 1969–1980 .. 248 
Tabell 8. Genomslag för utbildningsideologiska principer 1980–1988 .. 248 
Tabell 9. Genomslag för utbildningsideologiska principer 1989–1999 .. 249 





MATTIAS BÖRJESSON Från likvärdighet till marknad   15 

Förord 

Först vill jag tacka mina handledare Tomas Englund och Christian Lun-
dahl. Tomas, din övertygelse om att pedagogisk forskning kan vara en 
kritisk samhällsvetenskap för att ställa de grundläggande frågorna om 
skola och utbildning i samhället har varit vägledande för avhandlingens 
ansats och fokus. Christian, dina läsningar och kritiska kommentarer har 
varit helt avgörande för att omvandla ett till en början ganska spretigt 
avhandlingsmanuskript till en mer strömlinjeformad produkt. Stort tack 
till er båda! Tack också till Ninni Wahlström, tidigare biträdande handle-
dare. Mattias Nylund och Emma Arneback har som kamrater och kolle-
gor varit ett viktigt stöd under hela avhandlingsarbetet. Tack för alla lun-
cher, ölkvällar, kritiska läsningar och spännande samtal om pedagogik, 
vetenskapsfilosofi och politik! Rune Romhed, dina korrekturläsningar 
under avhandlingsarbetets slutskede var ovärderliga för en korrekt aka-
demisk framställningsform, ett stort tack! Jag vill också rikta ett stort tack 
till Andreas Nordin som gav många värdefulla rekommendationer till 
förtydliganden i avhandlingen på slutseminariet. Jag vill också tacka er 
som har läst och kommenterat delar eller hela mitt avhandlingsmanus 
under olika faser: Andreas Mårdh, Matilda Wiklund, Johan Öhman, Gö-
ran Brante och Lars-Åke Kernell. 

Vid de tillfällen Örebro eller Göteborg och den svenska akademiska 
världen har känts mindre kreativ har resor till mina vänner Adam Fabry i 
London respektive Kristofer Dittmer i Barcelona inspirerat till fortsatt 
forskning. Tack för gott kamratskap och alla upplysande samtal kring 
ekonomiska och politiska omvälvningar i den stora världen. I det privata 
vill jag också rikta ett speciellt tack till min vän Mattias Nylund. Kamrat, 
mycket vatten har flutit under broarna sedan den dag vi träffades eftersom 
vi båda missuppfattade det ”logiskt” konstruerade schemat till A-kursen i 
teoretisk filosofi. Vi har vandrat samma vägar och burit samma bördor 
genom filosofikurser, politisk aktivism, lärarprogram och forskarutbild-
ning. Slutligen vill jag tacka mina föräldrar och alla vänner utanför den 
akademiska världen som har varit ett ovärderligt stöd under avhandlings-
arbetets gång. 





MATTIAS BÖRJESSON Från likvärdighet till marknad   17 

1. Inledning

Den här avhandlingen handlar om privat och offentligt inflytande över 
skolans styrning och faktorer som kan göra att det förändras över tid. 
Institutionaliserad massutbildning har karaktäriserat västvärlden sedan 
1800-talet. Utbildning har sedan dess fått en successivt ökad betydelse för 
ekonomisk tillväxt, teknisk utveckling och arbetskraftens produktivitet i 
samhället (Soysal & Strang 1989). Sveriges moderna historia handlar till 
stor del om en successiv ökning av utbildningens roll i samhället: från den 
allmänna fyraåriga folkskolan under 1800-talet, den sjuåriga folkskolan 
på 1940-talet, den nioåriga grundskolan under 1960-talet, den i princip 
allmänna gymnasieskolan under 1970-talet och fram till 1990-talets mass-
utbildning på högskolenivå. Utbildningsnivån i samhället steg kontinuer-
ligt under 1900-talet i takt med att formell utbildning blev allt viktigare 
för socialisation, kunskapsöverföring och arbetsmarknadsförberedelse i 
samhället (Lindensjö & Lundgren 2000). En indikation på utbildningens 
ökande betydelse i Sverige under 1900-talet är den kontinuerliga ökningen 
av offentliga utgifter för utbildningssystemet som andel av bruttonational-
produkten (BNP) 1900–1980.1 Under perioden 1980–2010 har dock sta-
tens utgifter för utbildning stabiliserats kring cirka sju procent av BNP. 
Perioden 1969–1999 som studeras i föreliggande avhandling är en bryt-
ningstid i ekonomiskt hänseende gällande resurser till skolan. Från en 
period 1950–1980 av ökande resurser, till en period 1980–2010 av betyd-
ligt stramare ekonomiska ramar för skolan (UNESCO 2015).2 Givet ut-
bildningens centrala roll i det moderna samhället har utbildningspolitiska 
vägval stor betydelse för samhällets utveckling. 

I tidigare läroplansteoretisk forskning har utbildningspolitisk reformvåg 
etablerats som begrepp; den är en central utgångspunkt för föreliggande 
avhandling. Det som skiljer reformvågor från andra perioder av utbild-
ningspolitiska förändringar är att de handlar om mer grundläggande för-
ändringar av utbildningssystemet. En reformvåg innebär en grundläggande 

1 I föreliggande avhandling betecknar begreppet utbildningssystem primär-, sekun-
där- och tertiärutbildning. Begreppet skolsystem betecknar primär- och sekundär-
utbildning. 
2 Offentliga utgifter som andel av BNP för utbildningsystemet har varit förhållan-
devis konstant i Sverige 1980–2010. Detta ger dock inte en rättvisande bild gäl-
lande utgifter för skolan; eftersom utgifter för högre utbildning som andel av BNP 
ökat, medan utgifter för primär- och sekundärutbildning har minskat som andel av 
BNP (UNESCO 2015). 
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förändring av utbildningspolitikens bärande principer, värderingar och 
samhälleliga målsättningar (Lundgren 1977, Englund 1984, 1986/2005).3 

Med utgångspunkt från Englund (1984) menar jag att fyra reformvå-
gor, som har bäring på frågan om privat och offentligt inflytande, kan 
identifieras i svensk utbildningspolitik under 1900-talet. I kapitel 2 redo-
görs mer ingående för respektive reformvåg, men mycket kortfattat ledde 
en första reformvåg 1918–1927 till etablering av en sexårig folkskola, en 
andra 1948–1962 till etablering av en nioårig grundskola, en tredje 1969–
1978 till etablering av en i princip allmän gymnasieskola, och en fjärde 
1989–1996 till etablering av fristående skolor. Avhandlingens fokus är på 
den fjärde reformvågen; att denna period kännetecknas av genomgripande 
utbildningspolitiska förändringar är väl belagt i tidigare forskning (Alex-
andersson 1998, Daun 1997, Lindensjö & Lundgren 2000, Wahlström 
2002). Viktiga reformer under perioden 1989–1996 var exempelvis kom-
munalisering av skolans pedagogiska personal, ett schablon- och skol-
pengbaserat statsbidragssystem, privata skolval samt förbättrade etable-
rings- och finansieringsvillkor för fristående skolor. Dessa reformer har till 
stor del lagt grunden för det svenska skolsystemets styrning och organisat-
ionsstruktur under 2010-talet och är därför intressanta att studera (jfr Jarl 
2012, Olofsson 2010). 

1.1 Problemområde 
Avhandlingens problemområde är förändringar av utbildningspolitiken 
1969–1999 gällande offentligt och privat inflytande över skolans styrning. 
Styrning är ett övergripande begrepp och har därför av tidigare forskning 
preciserats till mer avgränsade styrningsformer, exempelvis juridisk, eko-
nomisk, ideologisk- och resultatstyrning (Lindensjö & Lundgren 2000, 
Jarl & Rönnberg 2010). En specifik styrningsform kan vara mer tongi-
vande under en viss tidsperiod. Exempelvis kan skolan under en period 
karaktäriseras av en hög grad av juridisk styrning och under en annan 
period av en hög grad av ideologisk styrning. Frågan om vilka styrnings-
former som är eller har varit tongivande i skolan är ett stort forsknings-

3 Lundgren (1977) använder begreppet reformcykel, vilket ger associationer till 
nödvändigt återkommande perioder av utbildningspolitisk förändring. Jag använ-
der här i likhet med Englund (1984) begreppet reformvåg eftersom det inte ger 
samma associationer till lagbundna återkommande förändringar. 
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område, vilket dock inte är i fokus för denna avhandling (t.ex. Lindensjö 
& Lundgren 2000).4 

Offentligt och privat är utpräglat porösa begrepp som måste preciseras. 
I likhet med många vetenskapliga teorier innefattar offentligt och privat en 
dubbelhet som deskriptiva och analytiska begrepp. Offentligt och privat 
har dels använts för att beskriva samtida eller historiska uppdelningar av 
offentliga och privata sfärer i samhället; och dels som verktyg för att 
uppmärksamma nya forskningsproblem och placera samhälleliga fenomen 
i ny belysning. Beroende på syfte och teoretisk referensram har offentligt 
och privat använts för att beskriva och belysa en mängd fenomen i det 
moderna samhället (Weintraub 1997). I föreliggande avhandling används 
offentligt och privat för att särskilja inflytande från staten och inflytande 
från privatpersoner i skolan. Offentligt inflytande betecknar statlig styr-
ning av skolan. Privat inflytande betecknar inflytande från föräldrar, ele-
ver och privata huvudmän i skolan. 

Avhandlingens fokus är offentligt och privat inflytande över skolans 
styrning, vilket inkluderar samtliga former av styrning. Detta övergripande 
styrningsbegrepp följer av att offentligt och privat inflytande i skolan inte 
kan härledas ur den ena eller den andra styrningsformen utan kan komma 
till uttryck genom olika styrningsformer. En form av ekonomisk styrning 
kan bidra till ökat offentligt inflytande i skolan, exempelvis 1979 års 
statsbidragssystem för skolan, och ha ett direkt samband mellan statsbi-
dragsnivå och antalet lärar- och rektorstjänster. En annan form av eko-
nomisk styrning kan bidra till ökat privat inflytande i skolan, exempelvis 
det sedan 1990-talet gällande schablon- och skolpengsbaserade statsbi-
dragssystemet enligt vilket individens privata skolval bestämmer alloke-
ringen av ekonomiska medel mellan skolor. Liknande exempel på hur en 
och samma styrningsform kan användas för offentligt eller privat infly-
tande i skolan kan anföras även gällande andra styrningsformer. 

Avhandlingen är en studie av svensk utbildningspolitik under 1900-
talets sista tre decennier. Mer exakt en analys av utbildningspolitiska do-
kument 1969–1999 med avsikt att identifiera och kartlägga övergången 
från 1970-talets dominerande utbildningsideologi till 1980- och 1990-

                                                      
4 Enligt Lundgren (1977) finns två grundläggande modeller för den statliga styr-
ningen av skolan. Antingen en centraliserad och proaktiv statlig styrning av sko-
lan, eller en decentraliserad och reaktiv statlig styrning av skolan. Den utbild-
ningspolitiska utvecklingen 1969–1999 innebär en utveckling från en proaktiv till 
en reaktiv styrningsmodell i den svenska skolan. 
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talets dominerande utbildningsideologi. Avgränsningen av analysen i av-
handlingen till 1969–1999 beror på att förändringar av offentligt och 
privat inflytande i skolan var en central del av utbildningspolitiska föränd-
ringar under denna period. En förhållandevis lång kronologisk ideologia-
nalys av svensk utbildningspolitik 1969–1999 ger underlag till identifie-
ring av signifikanta förändringar gällande offentligt och privat inflytande 
över skolans styrning. Ytterligare en anledning är att en sådan periodise-
ring ger underlag till en analys av utbildningspolitiska förändringar mellan 
två distinkta reformvågor; den tredje (1969–1978) och den fjärde (1989–
1996). Andra halvan av 1990-talet inkluderas i avhandlingens analys ef-
tersom den ger underlag till reflektioner om den fjärde reformvågens kon-
sekvenser.  

Fyra förhållanden understryker relevansen av föreliggande avhandling. 
För det första finns redan en mängd studier av hur 1990-talets utbild-
ningspolitiska reformer påverkat skolan, exempelvis gällande utbildnings-
resultat, lärarprofession och elevrollen (t.ex. Jakobsson 2013, Fredriksson 
2010, Dovermark 2004). Förändring av utbildningspolitiken har fått 
mindre uppmärksamhet (se dock Dahlstedt 2007, Arnesen & Lundahl 
2006, Englund 1996a). En kartläggning av de principer som var vägle-
dande för 1990-talets utbildningspolitiska kursomläggning kan bidra till 
en ökad förståelse om varför dessa reformer genomfördes (Blomquist & 
Rothstein 2008).   

För det andra innebär de förändringar av utbildningspolitiken som stu-
deras i avhandlingen ett brott med de principer som var vägledande för 
svensk utbildningspolitik under efterkrigstiden 1945–1989. Överlag präg-
lades perioden mellan 1940-talet och fram till 1980-talet av utbildningspo-
litiska strävanden mot en stark statlig styrning av skolan för likvärdighet 
och jämlikhet. Politiken gav också resultat; det svenska skolsystemet blev 
mer enhetligt och likvärdigt under efterkrigstiden (Ball & Larsson 1989, 
Erikson & Jonsson 1996, Meghir & Palme 2005). I ljuset av detta fram-
står den utbildningspolitiska kursomläggningen 1989–1996 som den mest 
betydelsefulla sedan etableringen av grundskolan under 1960-talet (Arn-
man, Järnek & Lindskog 2004).5 Det finns många tidigare studier av den 
fjärde reformvågens utbildningspolitiska förändringar. Jag menar dock att 

                                                      
5 I ett ännu längre utbildningshistoriskt perspektiv innebär den fjärde reformvågen 
1989–1996 ett brott med en hundraårig utbildningspolitisk utveckling från 1870-
talet och fram till 1970-talet av successiv starkare statlig styrning och kontinuer-
liga förstatliganden av fristående skolor (Florin 1987, Florin & Johansson 1989). 
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flertalet av dessa studier bygger på ganska övergripande analyser och inte 
är särskilt djuplodande empiriskt. Avhandlingens bidrag i förhållande till 
det rådande forskningsläget är en mer djupgående empirisk analys. 

För det tredje har 1980- och 1990-talets utbildningspolitiska reformer, 
särskilt friskolereformerna,6 fått förnyad aktualitet under 2000- och 2010-
talet eftersom de har lett till en kraftig ökning av andelen elever i fri-
stående skolor och en ökad skolsegregation (Holmlund m.fl. 2014, Skol-
verket 2005, 2008, 2009, 2012, 2013). Den snabba ökningen av elevande-
len i fristående skolor 2000–2015 kan framstå som något förvånande givet 
att friskolereformerna huvudsakligen genomfördes 1990–1993. Det tog 
nära ett decennium innan dessa reformer fick ett större genomslag. Först 
2002 uppgick elevandelen i fristående skolor till fem procent, vilket för-
modligen kan förklaras av en institutionell tröghet i skolsystemet (jfr Rol-
and 2004).7 Men efter etableringsfasen 1992–2002 skedde en kraftig ex-
pansion: läsåret 2014/15 gick cirka en sjudedel av grundskoleelever och 
cirka en fjärdedel av gymnasieelever i fristående skolor (Bilaga 1). Dessa 
nationella genomsnitt döljer dock betydande regionala skillnader mellan 
glesbygds- och storstadskommuner. De förra har en betydligt lägre och de 
senare en betydligt högre andel elever i fristående skolor än genomsnittet. I 
Stockholms kommun 2009 var elevandelen i fristående skolor 25 procent i 
grundskolan och 50 procent i gymnasieskolan (Skolverket 2015). Det 
ökande inslaget av fristående skolor har kraftigt förändrat skolans organi-
sationsstruktur 1990–2010. Denna förändring framstår som ännu mer 
genomgripande med tanke på att Sverige fram till 1990-talet hade ett av 
världens mest centraliserade och sammanhållna skolsystem (Jarl 2012). I 
ljuset av den fjärde reformvågens konsekvenser framstår det som en ange-
lägen forskningsuppgift att analysera bakomliggande utbildningspolitiska 
förändringar. 

För det fjärde är en studie av utbildningspolitiska förändringar i Sverige 
intressant ur ett internationellt perspektiv. Den utbildningspolitiska ut-
vecklingen i Sverige skiljer sig nämligen till stor del från utvecklingen in-
                                                      
6 I föreliggande avhandling används ”friskolereformerna” som samlingsbegrepp 
för de utbildningspolitiska reformer som genomfördes under första halvan av 
1990-talet. Reformer som införande av privata skolval, mer generösa etablerings- 
och finansieringsvillkor för fristående skolor och ett schablonbaserat finansierings-
system efter skolpengsmodell (Jarl 2012). 
7 Marknadsstyrningens logik innebär att etablering av fristående skolor ytterst är 
beroende av privata aktörer; att privata huvudmän etablerar fristående skolor och 
att föräldrar och elever väljer fristående skolor (jfr Roland 2004). 
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ternationellt.8 Likartade utbildningspolitiska tendenser kan identifieras i 
den anglosaxiska världen, exempelvis i England och USA, men Sverige har 
infört mer generösa etablerings- och finansieringsvillkor för fristående 
skolor än dessa länder. Få länder kan uppvisa en så stor ökning av elevan-
delen i skolor med privata huvudmän 1980–2015 som Sverige (Rhodes 
2012, Ball 2008, Carnoy 1998). Den svenska omstruktureringen av skolan 
har varit mer radikal än i den anglosaxiska världen. Ett något förvånande 
faktum givet att den anglosaxiska världen historiskt har präglats av klas-
sisk liberalism: tilltro till privata initiativ, marknadslösningar och en miss-
tänksamhet mot statliga ingripanden (jfr Esping-Andersen 1990). Rimligen 
borde det i anglosaxiska länder finnas ett större ideologiskt och politiskt 
stöd för marknadsstyrning av skolan än i Sverige. Den utbildningspolitiska 
utvecklingen sedan 1980-talet visar dock att det inte är så. Det är Sverige 
som har gått längre än anglosaxiska länder gällande en ökad marknads-
styrning av skolan (Björklund m.fl. 2005). Vid en jämförelse av den 
svenska utbildningspolitiska utvecklingen med den i övriga Norden fram-
går att Finland, Norge och Danmark inte genomfört motsvarande refor-
mer av ökad marknadsstyrning av skolan som i Sverige. Skolsystemen i 
Sveriges nordiska grannländer kännetecknas, med undantag för fristående 
skolor i Danmark, av statlig styrning och enhetlighet, vilket också känne-
tecknade det svenska skolsystemet fram till 1990-talet (Nilsson 2002). Ett 
centralt problem för avhandlingen är frågan om samhälleliga orsaker till 
det svenska utbildningspolitiska systemskiftet.  

8 En kraftig ökning av andelen elever i fristående skolor perioden 1990–2015 är 
förhållandevis unikt för Sverige i ett internationellt perspektiv (Nilsson 2002).  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Avhandlingens syfte är att identifiera förändringar av svensk utbildnings-
politik gällande offentligt och privat inflytande över skolans styrning 
1969–1999. Mer exakt handlar avhandlingen om att identifiera utbild-
ningsideologiska principer och problembilder i utbildningspolitiken 1969–
1999, med fokus på den fjärde reformvågen 1989–1996. Avhandlingens 
forskningsfokus kan uttryckas i två frågeställningar: 

• Vilka utbildningsideologiska principer och problembilder kan
identifieras i utbildningspolitiken gällande privat respektive of-
fentligt inflytande över skolans styrning 1969–1999?

• Hur förändras styrkan i genomslaget för utbildningsideologiska
principer och vilka innebörder har dessa förändringar för offent-
ligt och privat inflytande över skolans styrning 1969–1999?

I kapitel 4 preciseras dessa frågeställningar till mer avgränsade frågor för 
respektive steg i den empiriska analysen (kap. 4.4). 

1.3 Disposition 
I föreliggande kapitel har jag introducerat avhandlingens problemområde, 
syfte och frågeställningar. I kapitel 2 redogörs för avhandlingens utbild-
ningshistoriska bakgrund och tidigare forskning om utbildningspolitiska 
reformer under 1980- och 1990-talet. I kapitel 3 presenteras avhandling-
ens teoretiska utgångspunkter: kritisk realism, läroplansteori och neo-
marxistisk ideologiteori samt sex utbildningsideologiska principer. I kapi-
tel 4 redogörs för metodologiska överväganden kring urval av empiriskt 
material, val av metod och analysförfarande. I kapitel 5–7 presenteras den 
empiriska analysen; i respektive kapitel behandlas en av tre perioder 
(1969–1980, 1980–1988, 1989–1999). I kapitel 8 diskuteras avhandling-
ens resultat i förhållande till tidigare forskning och teorier om samhälleliga 
orsaker till den fjärde reformvågen. 
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2. Bakgrund

I detta kapitel placeras avhandlingen i en utbildningshistorisk och en sam-
hällsvetenskaplig kontext. Först ges en historisk bakgrund till svensk ut-
bildningspolitik under 1900-talet med fokus på reformvågor. Sedan redo-
görs för tidigare forskning om 1980- och 1990-talets utbildningspolitiska 
förändringar med fokus på fristående skolor, reformernas effekter för 
effektivitet och segregation i skolan och ett internationellt perspektiv på 
utbildningspolitiska reformer. 

2.1 Reformvågor under 1900-talet i svensk utbildningspolitik  
Lundgren (1977) etablerade begreppet reformcykel inom läroplansteore-
tisk forskning för en period av omfattande utbildningspolitiska reformer. 
Englund (1984, s 72) använder begreppet reformvåg för perioder av ut-
bildningspolitiska förändringar. Han gav dem en starkare historisk för-
ankring genom att identifiera tre reformvågor i svensk utbildningshistoria. 
En första reformvåg identifieras från 1800-talets slut och fram till 1927 
års skolreform. Enligt Englund präglades den första reformvågen av en 
konservativ organisk samhällsuppfattning. Eftersom skolan ska bidra till 
att bevara det rådande samhället var religiös och nationalistisk fostran för 
social underordning dominerande målsättningar. En andra reformvåg 
identifieras från slutet av andra världskriget och fram till 1962 års grund-
skolereform; enligt Englund präglades den av en teknisk-rationell före-
ställning om utbildning för ekonomiskt tillväxt och ett effektivt samhälle. 
Arbetsmarknadsförberedande utbildning och en rationell differentiering 
var tongivande målsättningar för skolan. En tredje reformvåg identifieras 
från slutet av 1960-talet och fram till 1980 som enligt Englund präglades 
av en vänstervåg i samhället och politiska strävanden mot ökad jämlikhet. 
Fostran till medborgarskap och ett demokratiskt samhälle var centrala 
målsättningar för skolan (Englund 1984, 1986b, 1986c). Såväl mikro- 
(pedagogik, utbildningsinnehåll), meso- (styrning, organisationsform) och 
makronivå (samhälleliga målsättningar) inkluderas i Englunds 
(1986/2005) analys.  

Föreliggande avhandlings fokus på utbildningspolitiska förändringar 
gällande skolans styrning leder till en i jämförelse med Englund snävare 
avgränsning av reformvågor till perioder av genomgripande utbildningspo-
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litiska reformer.9 Utifrån detta fokus preciseras i avhandlingen fyra re-
formvågor i svensk utbildningspolitik under 1900-talet: En första mellan 
1918–1927, från inrättande av 1918 års skolkommission och fram till 
1927 års skolreform. Centrala reformer under reformvågen var beslut om 
obligatorisk kommunal fortsättningsskola (1918), en ny undervisningsplan 
(1919), etablering av sexårig folkskola och förstatliganden av fristående 
skolor och flickskoleläroverk (1927). En andra reformvåg mellan 1948–
1962, från 1946 års skolkommissions principbetänkande 1948 och fram 
till 1962 års beslut om nioårig offentlig grundskola (Englund 1986b, 
1986c, Isling 1980, Lindensjö & Lundgren 2000).10 En tredje reformvåg 
mellan 1969–1978, från 1969 års läroplan för grundskolan och fram till 
SIA- och SSK-utredningens slutbetänkanden 1978.11 Centrala reformer var 
minskad differentiering (linjeuppdelning), decentralisering och kompensa-
toriska insatser för underprivilegierade elever. En fjärde reformvåg identi-
fieras 1989–1996, från striden om skolans kommunalisering 1989 och 
fram till 1996 års beslut om likvärdig finansiering av offentliga och fri-
stående skolor. Centrala reformer var kommunalisering av skolans peda-
gogiska personal, införandet av privata skolval samt generösa etablerings- 
och finansieringsvillkor för fristående skolor. Sammanfattningsvis identi-
fieras fyra reformvågor i svensk utbildningspolitik under 1900-talet: 
1918–1927, 1948–1962, 1969–1978 och 1989–1996. 

2.2 En första, andra och tredje reformvåg – en successivt starkare statlig 
styrning av skolan 
I ett längre historiskt perspektiv har staten haft ett begränsat ansvar för 
utbildningen i samhället. Fram till 1800-talet var det bara en mycket liten 
andel av befolkningen som fick formell skolutbildning. Mycket kortfattat 
var offentlig utbildning under tidigmodern tid i princip begränsad till tre 

9 Tidiga tendenser till en fjärde reformvåg kan identifieras redan 1984. Utifrån en 
mer generös tolkning skulle denna reformvåg kunnat ha periodiseras till 1984–
1999. 
10 Redogörelsen av en första och en andra reformvåg i avhandlingen baseras på 
andrahandskällor. Innehåll och periodisering gällande dessa reformvågor är preli-
minära och skulle förmodligen korrigeras om mer djuplodande analyser genom-
förts. 
11 Utifrån en läroplanscentrerad analys menar Englund att år 1980 och Lgr80 är 
slutår för den tredje reformvågen. Avhandlingens analys indikerar dock att statliga 
likvärdighets- och jämlikhetssträvanden försvagas från och med 1978 och en tredje 
reformvåg periodiseras därmed till 1969–1978. 
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grupper. Skolor som uppfostringsanstalter och försörjning för fattiga barn. 
Skolor för utbildning av barn från relativt välbärgade familjer till posit-
ioner inom kyrka och stat. Undervisning genom statskyrkans försorg i 
elementär läsning och kristendom för den stora allmogen (Rodhe 1994, 
Sandin 1989, Wennås 1966).12 Utbildningssystemets framväxt i Sverige 
under 1800-talet kan ur ett funktionalistiskt perspektiv förstås som en 
konsekvens av den framväxande kapitalismens behov av en lydig och kva-
lificerad arbetskraft (Lundgren 1983). En tilltagande social arbetsdelning 
under 1800-talet, allmogens proletarisering och framväxt av nya medel-
klassyrken, ledde till att existerande utbildningsinstitutioner blev otillräck-
liga. För att tillgodose ökande samhälleliga behov av utbildning tog staten 
från och med mitten av 1800-talet ett successivt ökat ansvar för skola och 
utbildning (Isling 1980, Lundgren 1979).13  

Centrala reformer för ett ökat statligt ansvar för utbildning i samhället 
var 1842 års beslut om allmän fyraårig folkskola och 1849 års beslut om 
enhetligt läroverk (Larsson 2006).14 Därmed skapades den parallellstruk-
tur mellan folkskola och läroverk som skulle kvarstå i princip oförändrad 
fram till 1920-talet. Kortfattat fick barn från arbetar- och lantarbetarklas-
sen en folkskoleutbildning bestående av elementära kunskaper och social 
underordning. Barn från medel- och överklassen fick läroverksutbildning 
bestående av kunskaper och färdigheter lämpade för privilegierade sam-
hällspositioner (Linné 1996, Lundgren 1986).15 Vid 1800-talets slut blev 

12 Eftersom kyrkokommunen var huvudman för folkskolan hade statskyrkan ett 
stort inflytande över utbildningen. I och med folkskolans kommunalisering 1930 
avskaffades formellt statskyrkans inflytande (SFS 1930:262).  
13 Lundgrens (1983) funktionalistiska förklaring av utbildningsystemets framväxt 
kan dock kritiseras. Pettersson (1992) menar att funktionalistiska teorier enbart 
beskriver nödvändiga samhälleliga villkor, men inte förklarar etablering eller för-
ändringar av utbildningsystem. Enligt Pettersson kräver en sådan förklaring ytter-
ligare analyser av centrala aktörer, institutionella villkor och politiska konfliktlin-
jer i samhället. 
14 Det enhetliga läroverket skapades genom en sammanslagning av apologistskolan 
och lärdomsskolan (Larsson 2006). 
15 Under senare delen av 1800-talet etablerades privatskolor på många bruksorter 
under brukets huvudmannaskap. Det var en ekonomiskt fördelaktig lösning för 
staten vilken förenades med arbetsgivarnas intresse av reproduktion av en under-
dånig arbetskraft. Fackföreningsrörelsens tillväxt och intensifierade sociala kon-
flikter under tidigt 1900-tal underminerade dock brukspatronernas patriarkalist-
iska strävanden, och därmed försvann deras intresse av att bedriva skolverksamhet 
(Florin & Johansson 1989, Nilsson 1989).  
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uppdelningen något mindre strikt i och med införandet av övergångsmöj-
ligheter från folkskola till läroverk (Larsson 2006). 

Det svenska skolsystemets framväxt gick långsamt under 1800-talet. 
Skolan präglades av svag statlig styrning och stora regionala skillnader. 
Ansvaret för folkskolan låg på lokal nivå och många kommuner valde 
ekonomiskt mer fördelaktiga alternativ som småskolor och/eller begränsad 
skolplikt (Richardson 1992b).16 Från och med 1860-talet och framåt togs 
försiktiga steg mot en starkare statlig styrning av skolan, exempelvis ge-
nom ökad statlig finansiering av lärartjänster och en mer detaljerad statlig 
reglering av undervisningens innehåll (Florin 1987, s 112, Richardson 
1992a, 1992b). Under andra halvan av 1800-talet reformerades också 
läroverket. Utbildningen blev mer anpassad till det moderna samhällets 
krav. Nya statliga och privata läroverk etablerades med inriktning på 
”nyttiga” realiaämnen: en arbetsmarknads- och medborgarskapsförbere-
dande utbildning snarare än klassisk bildning (Larsson 2006, Åstrand 
1976). Från och med slutet av 1800-talet togs de första stegen mot ett mer 
enhetligt skolväsende. 1894 infördes en möjlig övergång efter den tredje 
årskursen i folkskolan till läroverket. Den sociala differentieringen mellan 
dessa skolformer minskade något. En större andel av medelklassens barn 
gick i folkskolan (Larsson 2006, Sandin 1989, Sjöstrand 1965). 

Sammantaget präglas utbildningssystemet under 1800-talet av svag stat-
lig styrning, differentiering efter sociala klasslinjer, långsam skolutbyggnad 
och bristande undervisningskvalitet.17 Dessa problem i kombination med 
ekonomiska, politiska och ideologiska förändringar i samhället, ledde till 
krav på starkare statlig styrning av skolan. Från och med slutet av 1800-
talet formulerade liberaler krav på en för alla medborgare gemensam folk-
skola (Isling 1980). Kampen om rösträtten och införandet av parlamenta-
risk demokrati ledde till mer progressiva politiska styrkeförhållanden i 
samhället. Detta ledde till en kursomläggning av utbildningspolitiken och 
den första reformvågen 1918–1927. Centrala reformer under den första 
reformvågen var beslut om obligatorisk kommunal fortsättningskola 1918 
och 1927 års skolreform. Skolreformen 1927 innebar att de fyra första 

16 Småskolan var billigare än folkskolan eftersom den ofta bedrevs i hemmen och 
hade färre undervisningstimmar i jämförelse med folkskolan (Florin 1987). 
17 Det tog flera decennier innan 1842 års beslut om allmän folkskola realiserades. 
1859 fick 65 procent av barn i skolålder undervisning i folkskola, 27 procent i 
hemmet, 5 procent i privata skolor, 1,4 procent i läroverk och 1,5 procent fick 
ingen undervisning (DsU 1987:1, s 88). 
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årskurserna i folkskolan blev obligatoriska med möjliga övergångar till 
läroverket efter årskurs fyra eller efter årskurs sex (Englund 1984).18 Skol-
reformen var en kompromiss mellan reformvänliga och konservativa kraf-
ter i den meningen att den sexåriga folkskolan förblev differentierad. Den 
så kallade dubbla kopplingen till läroverket innebar att stora grupper ele-
ver lämnade folkskolan redan efter årskurs fyra och läroverket var även 
fortsättningsvis ett reservat för elever från medel- och överklassen (Isling 
1980, Lundgren 1986). 

Den första reformvågen följdes av en konservativ period 1928–1947 
utan större reformer på skolans område. Först i samband med andra 
världskrigets slut, fascismens nederlag och en allmän vänstervåg i sam-
hället kom frågan om en mer enhetlig och demokratisk skola upp på den 
utbildningspolitiska dagordningen (Englund 1984, Isling 1980). En andra 
reformvåg 1948–1962 inleddes med 1946 års skolkommissions förslag om 
nioårig enhetsskola 1948, och avslutades med 1962 års beslut om enhetlig 
nioårig grundskola. Skolkommissionens förslag var en central utgångs-
punkt för den utbildningspolitiska debatten under 1950-talet (SOU 
1948:27). Redan vid slutet av 1940-talet fanns en majoritet i riksdagen 
bakom skolkommissionens förslag om enhetsskola. Opposition från hö-
gerpartiet, och institutionellt motstånd från läroverk och universitet, ledde 
dock till att förslaget återremitterades till fortsatt utredningsarbete under 
1950-talet.19 Det utbildningspolitiska dödläget bröts först i samband med 
ATP-striden 1957–1959. En försvagad och splittrad borgerlighet kunde 
inte längre förhindra beslut om enhetsskola och ytterligare expansion av 
välfärdsstaten (Norborg 1995). För att blidka den konservativa opinionen 
fick dock den nya grundskolan en traditionell läroverksinspirerad pedago-
gik i högre stadier, och en större differentiering än skolkommissionens 

18 Under andra halvan av 1800-talet etablerades många privata flickskoleläroverk 
för utbildning av medelklassens döttrar. Från 1880-talet och framåt tog staten ett 
ökat ansvar för finansieringen av privata flickskoleläroverk. Den huvudsakliga 
anledningen till statligt stöd för privata flickskoleläroverk var att kvinnor saknade 
tillträde till statliga läroverk. Efter 1927 års skolreform och beslut om samunder-
visning minskade flickskoleläroverkens betydelse. Men det var först under 1960- 
och 1970-talets etablering av enhetsskolan som flickskoleläroverken avskaffades 
helt (Rodhe 1994, SOU 1981:34, bilaga 1). 
19 Av riksdagspartierna var socialdemokratin, bondeförbundet och kommunistiska 
partiet anhängare, folkpartiet splittrat, och högerpartiet motståndare till 1946 års 
skolkommissions förslag om enhetsskola (Marklund 1985). 
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förslag (Marklund 1985, Lindensjö & Lundgren 2000).20 Sammantaget 
karaktäriseras den andra reformvågen av starkare statlig styrning av sko-
lan för ökad likvärdighet och en rationell differentiering av elever efter 
arbetsmarknadens behov av utbildning (Richardson 1983, Englund 
1986b, 1986c). 

Den andra reformvågen följdes av en konsolideringsperiod och reali-
sering av redan beslutade reformer. Grundskolan fick en läroplan (Lgr 62) 
och den etablerades i hela Sverige. En snabb ekonomisk utveckling i kom-
bination med en politisk radikalisering under 1960-talet ledde förhållan-
devis snart till krav på ytterligare utbildningspolitiska reformer. Arbets-
marknadens växande behov av en kompetent och utbildad arbetskraft, i 
kombination med politiska jämlikhetssträvanden ledde till en tredje re-
formvåg 1969–1978. Den tredje reformvågen innefattar etablering av en i 
princip allmän och integrerad gymnasieskola, en minskad differentiering 
inom grundskolan, samt ökade ekonomiska satsningar på underprivilegie-
rade elever. Reformvågen karaktäriseras av statlig styrning för ökad lik-
värdighet och jämlikhet i skolan (Englund 1986c).21 Den politiska väns-
tervågen under 1970-talet aktualiserade jämlikhetsproblematiken, men 
den innefattade också en kritik av det moderna samhällets centralisering 
och storskaliga lösningar (Östberg & Andersson 2013). För skolans del 
kom denna opinion till uttryck genom krav på decentralisering och bruka-
rinflytande under 1970-talet. Kritik riktades mot centralisering av skolan i 
samband med 1960-talets skolreformer. Centraliseringen uppfattades ha 
lett till att skolan hade sämre möjligheter till anpassning efter lokala förut-
sättningar och behov (Wahlström 2002).  

Överlag kännetecknas perioden från 1910-talet och fram till 1970-talet 
av en successivt starkare statlig styrning av skolan. Under perioden 1918–
1978, vilken innefattar tre reformvågor, etablerades en offentlig enhets-
skola på grund- och gymnasieskolenivå. Staten tog ett större ansvar för 

20 Enligt Englund (1986b, 1986c) var förmedlingspedagogikens dominans i grund-
skolan inte enbart en konsekvens av konservativ opposition; de reformvänliga 
krafternas vision om en utbildning för demokratiskt medborgarskap kom under 
1950- och 1960-talet allt mer överskuggats av utbildning för ekonomisk tillväxt 
(jfr SOU 1948:27 och prop. 1962:54).   
21 Reformerna på skolans område var en del av övergripande politiska jämlikhets-
strävanden i samhället under 1970-talet. Viktiga reformer för ökad jämlikhet i 
samhället var särbeskattning av makar (1971), arbetstidsförkortning (1972), för-
äldraförsäkring (1974), medbestämmandelag (1976) och en kraftig utbyggnad av 
den offentliga sektorn (Östberg & Andersson 2013). 
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skolans verksamhet genom reglering av exempelvis lärarlöner, undervis-
ningstimmar, undervisningsinnehåll och läromedel. Under större delen av 
1900-talet var den stora stridsfrågan i utbildningspolitiken frågan om 
utformningen av den offentliga skolan. Till exempel gällande former för 
differentiering av elever, undervisningens innehåll och pedagogiken 
(Marklund 1985). Först under andra halvan av 1970-talet utmanas hege-
monin för statligt offentligt inflytande i skolan genom krav på decentrali-
sering och brukarinflytande.   

2.3 Fristående skolor 
En grundläggande förändring av det svenska skolsystemet sedan 1990-
talet har varit de fristående skolornas framväxt (Skolverket 2005). Frisko-
lefrågan var central i den utbildningspolitiska debatten under 1980-talet 
och därmed aktualiserades den också för forskarsamhället. Framförallt 
statsvetenskaplig forskning har uppmärksammat problematiken gällande 
vad som skiljer offentliga och fristående skolor. Enligt Rothstein (1994) 
och Lundqvist (1991) kan fristående skolor betecknas som gränsorganisat-
ioner; de kännetecknas av både offentligt och privat inflytande. En central 
utgångspunkt för denna forskning var en differentiering av organisationer 
i tre inflytandeformer: Produktion – vilken aktör är huvudman för verk-
samheten? Reglering – vilken aktör har makten att reglera och utvärdera 
verksamheten? Finansiering – vilken aktör finansierar verksamheten? Fri-
stående skolor22 har privat huvudmannaskap och är i den meningen un-
derställda privat inflytande. De regleras och finansieras dock av staten och 
kännetecknas i den meningen av offentligt inflytande (Rothstein 1994, s 
245–246). 
  

                                                      
22 Under 1900-talet har en mängd olika termer använts för att benämna skolor 
med privat huvudman: fristående skolor, privata skolor, enskilda skolor eller fris-
kolor. SEH-kommittén (SOU 1981:34) rekommenderade termen ”fristående 
skola” som officiell benämning för skolor med privat huvudman och med i huvud-
sak offentlig finansiering. Regeringen (prop. 1982/83:1) gick på SEH-kommitténs 
linje.  
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Tabell 1. Skolformer mellan offentligt och privat 

Huvudman Offentlig Privat Privat Privat Privat 

Reglering Offentlig Offentlig Offentlig Offentlig Privat 

Finansie-
ring 

Offentlig Offentlig Offentlig 
och privat 

Privat Privat 

Skolformer 
2015 

Kommu-
nala 
skolor 

Fristående 
skolor 

Fristående 
förskola23 

Hemun-
dervisning 
24

Privat-
skolor 

Elevandel 
procent 
2014/15 

85,9 
Grundsko. 
74,2 
Gymnasiet 

14,1 
Grundsko. 
25,8 
Gymnasiet 

18 < 0,1 < 0,1 

Historiskt 
existerande 
skolformer 

Folkskola 
Realskola 
Läroverk 

Läroverk 
Yrkes-
skolor 

Fristående 
skolor25 
Läroverk 

Bruks-
skolor 
Yrkes-
skolor 

Tabell 1 är en klassificering av skolformer efter varierande grad av offent-
ligt och privat inflytande (jfr Rothstein 1994, s 245). Tabell 1 visar att en 
uppdelning av tre olika inflytandeformer möjliggör en differentiering mel-
lan offentliga kommunala skolor, fristående skolor, hemundervisning och 
privatskolor. Det framgår av tabell 1 att fristående skolor är den helt do-
minerande skolformen med privat huvudmannaskap i Sverige. Hemunder-
visning respektive privatskolor har en marginell betydelse i Sverige i jäm-
förelse med exempelvis USA.  

De fristående skolornas ställning inom skolväsendet diskuterades livligt 
i forskningen under 1980- och 1990-talet. Mycket förenklat kan vi tala 
om två dominerande perspektiv, ett evolutionärt och ett kritiskt (Arnman, 
Järnek & Lindskog 2004, Rothstein 1988).  En central utgångspunkt för 
det evolutionära perspektivet är kritiken som riktades mot den offentliga 
skolan under 1980-talet. Den offentliga skolan kritiserades som ineffektiv 
och karaktäriserad av ett litet inflytande för brukare (Lindbom 1995). Ur 

23 En inflytandeform kan vara både offentlig och privat. Exempelvis finansieras 
förskolor i Sverige genom både offentliga medel och privata avgifter. 
24 Alternativ skolplikt är officiell benämning för hemundervisning. Enligt 2010 års 
skollag (SFS 2010:800) krävs synnerliga skäl för hemundervisning, en betydligt 
snävare skrivning än i 1985 års skollag (SFS 1985:1100). 
25 Elevavgifter i fristående skolor förbjöds 1997 (prop.1995/96:200). 
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ett evolutionärt perspektiv förstås reformerna för valfrihet och fler privata 
utförare inom offentlig sektor som en anpassning till folkliga krav på ef-
fektivitet och brukarinflytande. I en tid präglad av internationell konkur-
rens och individualisering var det enligt ett evolutionärt perspektiv nöd-
vändigt med en ökad valfrihet och brukarinflytande för att bevara folkligt 
stöd för offentligt finansierade välfärdstjänster (Lundqvist 1991, Rothstein 
1988, 1994).26 Det kritiska perspektivet på 1980- och 1990-talets om-
strukturering av den offentliga skolan lägger snarare fokus på politiska 
förändringar i samhället. Utifrån det kritiska perspektivet förstås skolans 
omstrukturering som en del av en maktförskjutning i samhället till de 
privilegierade gruppernas favör. Över- och medelklassen har ekonomiska 
och kulturella resurser att framgångsrikt navigera på skolmarknaden ge-
nom ”rationella” val av skola och utbildning. Underprivilegierade grupper 
har inte dessa ekonomiska och kulturella resurser och drabbas därför av 
negativa effekter i form av minskad likvärdighet och ökad segregation i 
skolan (Arnman, Järnek & Lindskog 2004, Ball 2008, Elliott & MacLen-
nan 1994).27 

2.4 Studier av marknadsstyrningens effekter 
En stor del av forskningen kring 1980- och 1990-talets utbildningspoli-
tiska reformer har handlat om effektivitet och segregation i skolan. Effek-
ter av privata skolval och en ökad andel elever i fristående skolor har fo-
kuserats. Dessa effektstudier har varit framträdande i forskningen, men 
framförallt har de varit en central referenspunkt för den utbildningspoli-
tiska debatten sedan 1990-talet. En av den fjärde reformvågens 1989–
1996 konsekvenser var en kraftig expansion av andelen elever i fristående 
skolor (Antelius 2007, Blomquist & Rothstein 2008, Björklund m.fl. 
2005, Böhlmark & Lindahl 2012, Vlachos 2011, 2012).28 Det finns ingen 

26 Enligt Rothstein (1988, 1994) innebar fler fristående skolor inte nödvändigtvis 
en minskning av offentligt inflytande i skolan. Enligt Rothstein kan det offentliga 
inflytandet i skolan säkerställas genom statens reglerings- och finansieringsinstru-
ment. Englund (1989) kritiserade Rothstein och menade att fler fristående skolor 
underminerar den offentliga skolan som en demokratisk och gemensam angelä-
genhet. 
27 Enligt Ball (2008) kan den engelska utvecklingen mot ökad marknadsstyrning av 
skolan förstås som en konsekvens av medelklassens intressen till social klassrepro-
duktion. 
28 För en mer ingående diskussion om tolknings- och validitetsproblem i studier av 
effekter av fristående skolor, se Bergström och Sandström (2001) eller Wibe 
(2002). 
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samstämmighet om reformernas effekter i forskningen. En del studier in-
dikerar att en ökad elevandel i fristående skolor leder till effektivitetsför-
bättringar och har en obetydlig effekt för skolsegregationen (Böhlmark & 
Lindahl 2012, Bergström & Sandström 2007). Andra studier indikerar att 
ökad elevandel i fristående skolor har marginella eller negativa effekter för 
skolsystemets effektivitet och bidrar till ökad skolsegregation (Andersson, 
Malmberg & Östh 2012, Lindbom 2007). Forskningens motstridiga resul-
tat beror till stor del på att reformernas effekter gällande skolsegregation 
är svår att separera från effekter av ökad bostadssegregation (Antelius 
2007, Lindbom & Almgren 2007).29 Den osäkerhet som har präglat ef-
fektforskningen gällande dessa reformer har dock minskat något under 
2010-talet. En ökad elevandel i fristående skolor och fler privata skolval 
har lett till ett bättre empiriskt underlag, och fler studier har gett underlag 
till metaanalyser. Dessa metaanalyser indikerar att privata skolval och 
ökad elevandel i fristående skolor inte har någon signifikant effekt för 
skolans effektivitet och har bidragit till ökad skolsegregation (Holmlund 
m.fl. 2014, Jakobsson 2013, Skolverket 2012).30

Ett återkommande argument för införandet av privata skolval och kon-
kurrens mellan skolor var att reformerna skulle leda till ökad effektivitet i 
skolsystemet. Utvärderingar av ökad marknadsstyrning av skolan i Sverige 
och internationellt indikerar dock att varken valfrihet eller konkurrens har 
positiva effekter på skolans effektivitet (Green 2005). En möjlig förklaring 
till dessa ”marknadsmisslyckanden” är att skolmarknader har stora pro-
blem med bristande genomskinlighet (information) och höga transakt-
ionskostnader (t.ex. vid byte av skola) (Blomqvist & Rothstein 2008).31 

29 Bostadssegregation har betydligt starkare effekt på skolsegregation än privata 
skolval och etablering av fristående skolor (Antelius 2007). 
30 Forskning som identifierar positiva effekter av marknadsstyrning för skolresultat 
har dock problem att förklara den generella resultatförsämringen i svensk skola 
sedan 1990-talet (Skolverket 2012). Ifall marknadsstyrning har en positiv effekt på 
kunskapsresultat krävs någon form av ”hjälphypotes” för att förklara den gene-
rella resultatförsämringen (Antelius 2007), t.ex. Gilljam och Perssons (2010) om 
progressivistisk pedagogik eller Sahlgrens (2015) om ökad andel elever med in-
vandrarbakgrund. 
31 Blomquist & Rothstein (2008) ger exempel på fenomen som leder till mark-
nadsmisslyckanden i skolan: negativa skolval, skolhuvudmän väljer bort svaga 
elever (”creaming”), betygsinflation och sammanblandning av skolans kvalitet och 
resultat (aktörerna bortser från att skolresultat till största delen är en effekt av 
elevpopulationens sociala bakgrund). 
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Självfallet är det en viktig forskningsuppgift att utvärdera effekter av 
utbildningspolitiska reformer, inte minst gällande friskolereformerna ef-
tersom de legitimerades med argument om ökad effektivitet i skolan. Ef-
fektforskningens framträdande ställning i debatten under 1990-talet har 
dock medfört att mer kritiska forskningsingångar, exempelvis normativa 
frågeställningar om reformernas konsekvenser för demokrati och medbor-
garskap, har fått mindre uppmärksamhet (Blomqvist & Rothstein 2008). 

Vad som saknas i deras diskussion är just frågan om vilka principer, nor-
mer och regler som bör gälla för utövandet av offentliga uppgifter och pro-
gram. Vårt argument är att man i denna diskussion i alltför hög grad drivits 
av antingen ett ensidigt ”kostnads-nytta-perspektiv” eller ett oreflekterat 
likhetstänkande och bortsett från centrala frågor om demokrati, makt och 
enskilda medborgares rättigheter när det gäller verkställandet av offentliga 
uppgifter (Blomqvist & Rothstein 2008, s 14). 

Enligt Blomqvist och Rothstein (2008) har forskning om 1980- och 1990-
talets utbildningspolitiska reformer haft ett ensidigt fokus på effektivitet i 
skolan och skolsegregation. De menar att det finns behov av forskning 
kring friskolereformernas konsekvenser även i andra avseenden. Förelig-
gande avhandling, en undersökning av 1980- och 1990-talets utbildnings-
politiska förändringar och dess innebörd för offentligt och privat infly-
tande i skolan, kan ses som ett exempel på den forskning Blomquist och 
Rothstein efterlyser. 

2.5 Utbildningspolitik i ett internationellt perspektiv 
I detta avsnitt placeras den svenska utbildningspolitiska utvecklingen un-
der 1980- och 1990-talet i en internationell kontext. Mer specifikt jämförs 
utvecklingen i Sverige med länder som har haft en snarlik utveckling: Eng-
land, USA och Chile.32 USA och England har valts eftersom de har expe-
rimenterat med marknadsstyrning av skolan och globalt har stor bety-
delse. Chile har valts eftersom landet genomfört utbildningspolitiska re-
former likartade dem i Sverige. USA, England och Chile karaktäriseras 
samtliga av en liberal välfärdsmodell, vilket skiljer länderna från Sverige 
som historiskt har präglats av en skandinavisk välfärdsmodell (Esping-
Andersen 1990). Urvalet av dessa tre länder kan dock motiveras med att 
Sverige gällande skolan har närmat sig den liberala välfärdsmodellen (Ar-

                                                      
32 Förenade kungadömets fyra länder har alla självständiga utbildningssystem. I 
föreliggande avhandling redogörs enbart för den utbildningspolitiska utvecklingen 
i England. 



36 MATTIAS BÖRJESSON Från likvärdighet till marknad 

nesen & Lundahl 2006, Bergh 2009). Det som förenar Sverige, England, 
USA och Chile är en utveckling mot ökad marknadsstyrning av skolsyste-
met. Det betyder att mekanismer har införts i skolsystemet som påminner 
om privata marknader (individuellt val, konkurrens). Kvasimarknader i 
skolan kännetecknas dock av en starkare statlig reglering och för att sä-
kerställa sociala målsättningar med utbildning som inte finns på en renod-
lad marknad (t.ex. lika tillgång på utbildning, nationell läroplan).33 Det 
övergripande motivet för ökad marknadsstyrning av skolsektorn var att 
ökad konkurrens mellan elever och skolor skulle ge incitament till ökad 
effektivitet i skolsystemet (Ball 2008, Nilsson 2002). 

Den utbildningspolitiska utvecklingen i Chile är den av de tre länderna 
har som har störst likheter med den utbildningspolitiska utvecklingen i 
Sverige under 1980- och 1990-talet. I både Chile och Sverige genomfördes 
en ökad marknadsstyrning av skolan genom införande av privata skolval, 
skolpengsbaserad allokering av statsbidrag, samt generösa finansierings- 
och etableringsvillkor för fristående skolor.34 I Chile genomfördes huvud-
delen av reformerna under 1980-talet och i Sverige under 1990-talet 
(Carnoy 1998). Reformerna ledde till en kraftig ökning av andelen elever i 
fristående skolor och ökad skolsegregation i båda länderna, även om Chile 
haft en betydligt större ökning av skolsegregationen än Sverige. En möjlig 
förklaring till denna skillnad i skolsegregation är att Chile tillåter privata 
elevavgifter i offentligt finansierade fristående skolor, vilket är förbjudet i 
Sverige sedan 1997. Det är väl belagt i forskningen att privata elevavgifter 
bidrar till skolsegregation (Bellei 2009, Torche 2005).  

Den samhälleliga bakgrunden till de utbildningspolitiska systemskiftena 
i Chile och i Sverige var dock väldigt olika. I Chile genomförde Pinochets 
militärdiktatur (1973–1990) reformer för ökad marknadsstyrning av sko-
lan med inspiration från neoliberal ekonomisk teori (”Chicago Boys”) 
(Torche 2005). I Sverige genomfördes reformer för ökad marknadsstyr-
ning av skolan av socialdemokratiska och borgerliga regeringar i politisk 
konsensus. Chile och Sverige har alltså trots fundamentalt olika politiska 
förutsättningar genomfört snarlika utbildningspolitiska reformer (Carnoy 
1998, Nilsson 2002). 

33 En avgörande skillnad mellan en kvasiskolmarknad och en traditionell marknad 
är att elever inte kan välja att avstå från utbildningskonsumtion (Ball 2008). 
34 Sverige och Chile hade länge det gemensamt att vinstdrivande företag kunde 
verka som huvudmän för offentligt finansierade skolor. 2016 förbjöds dock offent-
lig finansiering av vinstdrivande skolor i Chile (Ley Núm. 20.370). 
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Den utbildningspolitiska utvecklingen i USA har sedan 1980-talet präg-
lats av ökad marknadsstyrning av skolan. Men också mer generösa villkor 
för hemundervisning och ett försvar av den offentliga skolan. I USA är 
skolan en i huvudsak delstatlig och/eller lokal angelägenhet och präglas av 
stora regionala skillnader. Vissa städer och delstater har genomfört omfat-
tande reformer mot ökad marknadsstyrning av skolan (privata skolval, 
skolpeng, ”charter schools”). Men i större delen av USA, med vissa un-
dantag (religiösa privatskolor, hemundervisning), är skolan organiserad 
som en enhetsskola (närhetsprincip, lokal finansiering, offentlig). Det finns 
inga ambitioner i föreliggande avhandling att ge en heltäckande beskriv-
ning av USA:s mångfacetterade skolsystem. Framställningen avser enbart 
att belysa utbildningspolitiska förändringar på federal nivå. 

En betydande utbildningspolitisk reform i USA under 2000-talet är No 
Child Left Behind Act of 2001 (NCLB). NCLB handlar huvudsakligen om 
starkare federal styrning av skolsystemet genom systematisk resultatutvär-
dering kopplad till kriterier om federal finansiering av skolor. NCLB inne-
bär ökande möjligheter till val av skola. Föräldrar och elever har i enlighet 
med NCLB möjlighet att välja bort offentliga skolor till förmån för fede-
ralt finansierade privatskolor (”charter schools”) (Rhodes 2012). NCLB 
etablerade också ett system av resultatstyrning av skolan genom kontinu-
erliga resultatutvärderingar (CREDO 2008). Enligt Apple (2006) är resul-
tatstyrning ett nödvändigt komplement till marknadsstyrning av skolan. 
Först när föräldrar och elever har information om skolors kvalitet kan de 
göra rationella val, vilket är en förutsättning för en effektiv marknadsstyr-
ning. Om intentionen med NCLB, i linje med Apples resonemang, var 
ökad marknadsstyrning av skolan har dock lagen inte varit helt fram-
gångsrik. Trots NCLB går fortfarande den överväldigande majoriteten av 
elever i USA i offentliga skolor i närområdet. NCLB kan förstås som ett 
försök till en starkare federal kontroll och marknadsstyrning av skolan. 
Enligt Rhodes (2012) mötte dock NCLB ett så stort politiskt och institut-
ionellt motstånd att balansen mellan federalt och lokalt ansvar för skolan 
enbart förändrades marginellt. I jämförelse med den mer renodlade mark-
nadsstyrningen i Sverige och Chile kännetecknas den utbildningspolitiska 
utvecklingen i USA mer av konservativa strävanden med fokus på förbätt-
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rade villkor för hemundervisning och konfessionella skolor (Apple 2006, 
George 2008).35 

Vad kan förklara att Sverige, ett land som traditionellt inte förknippas 
med marknadsliberalism, har genomfört en mer radikal marknadsstyrning 
av skolan än USA? Enligt Baggesen Klintgaard (2008) är USA:s federala 
struktur med beslutfattande på flera nivåer, ett hinder för snabba och 
omfattande utbildningspolitiska förändringar i jämförelse med enhetssta-
ter som den svenska. I USA ligger större delen av ansvaret för skolan på 
lokal eller delstatlig nivå och federala strävanden möter ofta politiskt mot-
stånd. Skilda statsstrukturer kan naturligtvis ha haft viss betydelse, men 
min hypotes är att olikheter gällande politisk mobilisering mellan USA och 
Sverige var viktigare. De ”reformvänliga” grupperna var betydligt mer 
splittrade i USA än i Sverige. I Sverige genomfördes och fullföljdes system-
skiftet mot ökad marknadsstyrning av skolan av socialdemokratiska och 
borgerliga regeringar under relativt stor enighet.36 I USA finns starka mot-
sättningar mellan marknadsliberala nykonservativa och religiöst konserva-
tiva traditionalister. Marknadsliberaler förordade marknadsstyrning, cent-
ralisering och federal kontroll av skolan. Traditionellt konservativa var 
inte direkt motståndare till marknadsstyrning, men tog avstånd från cent-
ralisering och federalt inflytande i skolan (Rhodes 2012). I ljuset av detta 
resonemang verkar Apple (2006) överskatta den nykonservativa koalition-
ens sammanhållning och politiska framgångar.37 Därutöver var det poli-
tiska motståndet mot marknadsstyrning från lärarfack betydligt starkare i 
USA än i Sverige. I Sverige var de två lärarfacken splittrade under striden 
om lärartjänsternas kommunalisering 1989 (Ringarp 2011). I USA har 
lärarfacken varit mer enade om att försvara den offentliga skolan, vilket 
har haft betydelse för den utbildningspolitiska utvecklingen (DeBray-Pelot 
2007). 

35 Offentlig finansiering av privatskolor är förbjuden i många delstater i USA. 
Bakgrunden till förbuden var ett politiskt motstånd mot katolska privatskolor 
under 1800- och 1900-talet (Gutmann 1987). 

 36 En övergripande politisk konsensus mellan partier om ökad marknadsstyrning 
av skolan innebär inte att det inte fanns politiska strider mellan det socialistiska 
och borgerliga blocket gällande enskilda sakfrågor i utbildningspolitiken. 
37 Apple (2006) förstår omstruktureringen av skolsystemet i USA som en konse-
kvens av en politisk allians mellan neoliberaler, nykonservativa, ny medelklass och 
kristna traditionalister. Enligt Apple har dessa grupper delvis olika målsättningar 
men enades kring en nykonservativ utbildningspolitisk linje. 
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Utbildningspolitiken i England och Sverige följde en likartad utveckling 
under efterkrigstiden. Från 1940-talet och fram till 1970-talet präglades 
båda länderna av strävanden till mer enhetliga och mindre differentierade 
skolsystem (Ball & Larsson 1989, Carr & Hartnett 1996).38 Under 1980-
talet blev dock England något av ett föregångsland för ökad marknads-
styrning av skolan. Skolval, fristående skolor och konkurrens blev ledord i 
den utbildningspolitiska debatten. I likhet med Sverige legitimerades dessa 
strävanden med argumentet att ökad valfrihet och konkurrens leder till ett 
mer effektivt skolsystem (West & Pennell 2002). Det är ganska svårt att ge 
en rättvisande bild av den engelska utbildningspolitiska utvecklingen ef-
tersom den präglas av många utvecklingslinjer. Den offentliga skolan har 
centraliserats sedan 1980-talet genom införande av en nationell läroplan 
och kvalitetsgranskningar. Under samma tid har dock privata skolor fått 
ökad autonomi från staten (Ball 2008). Symptomatiskt för den engelska 
utbildningspolitiken är att offentligt och privat inflytande i skolan integre-
ras genom ”public-private partnerships” (Green 2005). ”Academies” är 
fristående skolor primärt avsedda för elever från socioekonomiskt under-
privilegierade grupper. De har någon form av profilering, exempelvis äm-
nesområde, pedagogik eller värdegrund (t.ex. konfessionella skolor), och 
för etablering krävs att en privat sponsor bidrar med minst tio procent av 
etableringskostnaden. Dessa sponsorer har ett direkt inflytande i skolan 
(”Academies”) och fungerar i praktiken som ”delhuvudmän” tillsammans 
med staten (Gorard 2005, Machin & Wilson 2009, West & Pennell 
2002). I England har den utbildningspolitiska utvecklingen kännetecknats 
av en strävan till integrering av offentligt och privat inflytande inom en 
och samma inflytandeform (huvudmannaskap, reglering, finansiering). Till 
skillnad från den svenska utbildningspolitiska utvecklingen, vilken har 
kännetecknats av en strävan till kombination av renodlade offentliga eller 
privata inflytandeformer (som t.ex. fristående skolor). 

38 En avgörande skillnad var dock att i England fanns det jämfört med Sverige ett 
stort antal privata skolor (Ball 2008). 
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3. Teoretiska utgångspunkter

I detta kapitel presenteras avhandlingens teoretiska utgångspunkter. Ka-
pitlet är strukturerat i tre delar: metateori, generell teori och middle-range 
theory (MR-teori). All vetenskap bygger på metateoretiska antaganden om 
verklighetens natur och kunskapsinhämtandets villkor, det vill säga onto-
logiska och epistemologiska antaganden om verkligheten (Sayer 1992). 
Metateoretisk utgångspunkt är kritisk realism, vilken är vägledande för 
avhandlingens disposition, val av teorier och metodologiska överväganden 
(jfr Adolfsson 2013). Generella teorier (grand theory) handlar om förkla-
ringar av abstrakta fenomen i samhället, exempelvis social arbetsdelning 
eller framväxten av utbildningssystem (Skinner 1985). Läroplansteori och 
neomarxistisk ideologiteori är avhandlingens generella teoretiska utgångs-
punkter för att förstå och förklara utbildningspolitisk förändring. Gene-
rella teorier är dock ganska oprecisa. För analys av konkreta empiriska 
fenomen används i avhandlingen teorier på en ”lägre” nivå som är anpas-
sade till studiens forskningsfrågor och studieobjekt (Danermark m.fl. 
1997). Med utgångspunkt från teorier om offentligt och privat inflytande 
över utbildning och avhandlingens analys konstrueras en MR-teori bestå-
ende av sex utbildningsideologiska principer. Dessa principer är uttolk-
ningar av strävanden till offentligt respektive till privat inflytande i skolan 
i svensk utbildningspolitik under 1900-talet. Principerna är huvudsakliga 
redskap för den empirinära analysen i avhandlingen av offentligt och pri-
vat inflytande över skolans styrning i svensk utbildningspolitik 1969–
1999. 

3.1 Kritisk realism 
Den kritiska realismens framväxt inom samhällsvetenskapen under 1970- 
och 1980-talet kan förstås som en motreaktion till den positivism som 
dominerade forskningen under 1950- och 1960-talet.39 Bhaskar 
(1975/2008, 1979) utvecklade under 1970-talet de grundläggande veten-

39 Positivismens dominans innebar att samhällsvetenskaplig forskning präglades av 
fokus på empirisk data, kvantitativ metod och en misstänksamhet mot generella 
teorier (grand theory) (jfr Merton 1968). Fokus på mätbara data gav underlag till 
kraftfulla statistiska analyser, men avståndstagandet från generella teorier försvå-
rade djärvare förklarande ambitioner. Positivismens svagheter, i kombination med 
en större medvetenhet i forskarsamhället om betydelsen av teori och förförståelse, 
ledde till ett förnyat intresse för generella teorier (t.ex. kritisk teori, feminism) och 
antipositivistisk metateori (t.ex. kritisk realism, poststrukturalism, pragmatism) 
(Liedman 1998, Skinner 1985, Winberg 1990). 
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skapsfilosofiska argumenten för den kritiska realismen, vilken fick stort 
inflytande inom samhällsvetenskaplig forskning under 1980- och 1990-
talet. Utifrån den kritiska realismen förstås vetenskaplig kunskap som 
beroende av kontextuella villkor av förförståelse, teorier och maktförhål-
landen i samhället. En epistemologisk relativism innebär att vetenskapen 
uppfattas som ofullständig och potentiellt felbar (fallibilism). En veten-
skapsfilosofisk instrumentalism40 och ett kontextuellt perspektiv på kun-
skap fick stort genomslag inom humaniora och samhällsvetenskap under 
1970-talet. Till skillnad från instrumentalistiska perspektiv, exempelvis 
poststrukturalism och pragmatism, förstås utifrån den kritiska realismen 
vetenskapens kontextuella villkor som förenliga med ontologisk realism.
Det vill säga vetenskapliga studier kan ge sann kunskap om fenomen som 
existerar i verkligheten. Vetenskapen är beroende av kontextuella villkor 
men de fenomen som studeras existerar oberoende av dessa villkor och 
forskarens kännedom om dem. Genom systematiska vetenskapliga studier 
är det möjligt att successivt förbättra teorier (Sayer 2000, s 47). Veten-
skapliga framsteg förstås som möjliga, vilket inte innebär att teorier är 
”sanna” i den meningen att de avbildar verkligheten (jfr korrespondens-
teori för sanning). Enligt den kritiska realismen bör teorier förstås som 
varken sanna eller falska utan i termer av sanningsvärde. En teori är 
”sann” eller ”falsk” i den meningen att den ger bättre eller sämre beskriv-
ningar av fenomen i världen. Vetenskapens felbarhet och ofullständighet 
innebär dock att den aldrig når en slutgiltig sanning. En skepsis gällande 
vetenskapens möjligheter att ge en fullständig beskrivning av verkligheten 
är en förutsättning för möjliga successiva vetenskapliga framsteg. Ur ett 
kritiskt realistiskt perspektiv förstås vetenskapens utveckling som en ab-
duktiv process av växelverkan mellan teoriberoende befintliga kunskaper 
och empiriska studier, vilka ger underlag till en modifiering och förbätt-
ring av vetenskaplig kunskap. Det handlar inte om en rätlinjig utveckling 
mot ”sannare” teorier utan snarare om omvägar av felsteg, bakslag och 
utrensning av felaktiga teorier (falsifiering) (Sayer 1992). 

Verkligheten har enligt den kritiska realismen två dimensioner, en tran-
sitiv (synlig) och en intransitiv (dold) dimension. Vetenskapen handlar om 
att blottlägga verklighetens dolda dimension av strukturer och mekan-

40 Begreppet instrumentalism betecknar inom vetenskapsfilosofin uppfattningen att 
vetenskaplig kunskap inte är en fråga om sanning, utan snarare förutsägelser och 
instrument/redskap behjälpliga för att hantera specifika problem (Bernstein 1983, 
Cherryholmes 1992). 
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ismer.41 Den transitiva dimensionen är den del av verkligheten mänsklig-
heten potentiellt har kunskap om utan ytterligare studier. Den intransitiva 
(dolda) dimensionen är inte direkt tillgänglig för mänskligheten, men vi 
kan få kunskap om den genom vetenskapliga studier (Bhaskar 
1975/2008).42 

Transcendental realism: it regards the object of knowledge as the structure 
and mechanisms that generate human phenomena; and the knowledge as 
produced in the social activities of science. These objects are neither phe-
nomena (empiricism) nor human constructs imposed upon the phenomena 
(idealism) but real structures which endure independently of our 
knowledge, our experience, and the conditions which allow us access to 
them (Bhaskar 1975/2008, s 25). 

Enligt den kritiska realismen ger vetenskapen kunskap om en djupdimens-
ion av underliggande strukturer i verkligheten. En kunskap som dock är 
relativ i den meningen att den produceras i ett samhälleligt sammanhang 
av tidigare forskning och kontextuella villkor (Bhaskar 1975/2008).   

Enligt den kritiska realismen är verkligheten stratifierad i strukturer 
med över- och underliggande strata (nivåer) av fysiska, kemiska, biolo-
giska och sociala stratum. Dessa strata förstås som hierarkiskt relaterade 
till varandra; fenomen på överliggande strata är avhängiga fenomen på 
underliggande strata. Centralt här är att fenomen på överliggande strata 
har emergenta och irreducibla egenskaper i förhållande till fenomen på 
underliggande strata. Exempelvis är biologiskt liv beroende av materiens 
kemiska egenskaper (sammansättningar), men kan besitta emergenta egen-
skaper som inte återfinns hos kemiska fenomen (större komplexitet, med-
vetande, osv.). Enligt den kritiska realismen karaktäriseras hela verklighet-
en av sådan emergens mellan under- och överliggande strata.  

Av detta följer att den kritiska realismen tar avstånd från reduktionist-
iska förklaringar av händelser på ett överliggande stratum som enbart en 
produkt av strukturer på ett underliggande stratum (Bhaskar 1979). Re-
duktionistiska förklaringsmodeller, till exempel en förklaring av bankkri-
ser genom hänvisning till människans biologiskt betingad girighet, är san-

41 En realistisk förståelse av sociala fenomen har en lång historia inom samhällsve-

tenskapen, t.ex. Durkheim (1895/1982, s 60) eller Marx (1894/1978, s 724). 
42 Antagandet att verkligheten innefattar en inte direkt observerbar djupdimension 
(transcendental realism) särskiljer kritisk realism från andra varianter av realism 
(Danermark m.fl. 1997). 
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nolikhet otillräcklig eftersom den förbiser från det som är emergent och 
specifikt för bankkriser som sociala fenomen (jfr Sayer 1992). 

Enligt den kritiska realismen är de fenomen som studeras av samhälls-
vetenskapen mer komplexa än de som studeras av naturvetenskapen. Na-
turvetenskapen verkar under ”slutna villkor”: vetenskapliga experiment 
handlar om att isolera effekter av en specifik mekanism. Samhällsveten-
skapen verkar under ”öppna villkor”: det är inte möjligt att genom expe-
riment isolera effekter av sociala strukturer. I samhällsvetenskapen får 
vi nöja oss med teorier om påverkan från olika strukturer (Danermark 
m.fl. 1997). Ytterligare en komplikation för samhällsvetenskapen är
männi-skans agentskap43 och att sociala strukturer är föränderliga.44

Överlag innebär samhällsvetenskapens ”öppna villkor” att dess
förklaringar har en mer tentativ och tillfällig karaktär och är betydligt
mindre kraftfulla än förklaringar inom naturvetenskapen (Bhaskar
1975/2008, Outhwaite 1987).

3.1.1 Implikationer av kritisk realism för avhandlingen 
Den kritiska realismen har tre huvudsakliga implikationer för föreliggande 
avhandling. Överlag genom en struktur av teorier på olika nivåer och en 
ambition att erbjuda förklaringar av den fjärde reformvågen. Teoretiskt 
genom differentiering av läroplansteori i tre perspektiv efter sociala struk-
turer och val av ideologianalys som metod. Metodologiskt genom an-
vändning av abduktiv metod och av en MR-teori vid analysen.  

Enligt den kritiska realismen är teoretiserande om verklighetens natur 
(metateori), om de problem som studeras (generell teori) och anpassning 
av teorier till en specifik studie (MR-teori) nödvändiga villkor för god 
forskning. All vetenskap utgår från någon form av metateori om verklig-
heten, men ofta framgår denna metateori enbart implicit (t.ex. val av pro-
blem, empiri, analysmetoder). Enligt den kritiska realismen är en explicit 
redogörelse av teoretiska utgångspunkter nödvändig på grund av kun-
skapens teoriberoende villkor. Eftersom teoretiska utgångspunkter har en 
avgörande betydelse för vetenskapens resultat krävs en hög transparens 
gällande bakomliggande principer för teoretiska och metodologiska val 
och överväganden (Outhwaite 1987). Ambitionen i föreliggande avhand-

43 Agentskap, det vill säga människans förmåga till medvetet individuellt eller 
kollektivt handlande och därigenom förändra existerande sociala strukturer.   
44 Sociala strukturer är föränderliga, vilket inte utesluter att de kan existera under 
mycket lång tid som t.ex. den kapitalistiska lönearbetarstrukturen eller den patri-
arkala genusstrukturen. 
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ling att erbjuda en förklaring av den fjärde reformvågen är en konsekvens 
av kritisk realism. Enligt den kritiska realismen bör forskning inte enbart 
kartlägga ett händelseförlopp utan också bidra till förklaringar av de fe-
nomen som studeras (Sayer 2000). 

Enligt den kritiska realismen är händelser i världen en konsekvens av 
underliggande strukturer.45 Den utbildningspolitiska utvecklingen kan ur 
ett kritiskt realistiskt perspektiv förstås som ett resultat av ekonomiska, 
politiska och ideologiska strukturer i samhället. Dessa sociala strukturer 
fungerar i föreliggande avhandling som ett raster för differentiering av 
läroplansteoretisk forskning och tidigare forskning om den fjärde reform-
vågen i tre perspektiv: forskning med ett fokus på ekonomiska, forskning 
med ett fokus på politiska och forskning med ett fokus på ideologiska 
strukturer (jfr Collier 1994). Valet av ideologianalys som metod i avhand-
lingen är en konsekvens av kritisk realism. Ideologianalys karaktäriseras 
av en realistisk kunskapssyn vilken är i överensstämmelse med kritisk 
realism som metateoretisk utgångspunkt (till skillnad från t.ex. diskursa-
nalys) (Adolfsson 2013, Bergström & Boréus 2005). 

I föreliggande avhandling konstrueras en MR-teori av utbildningsideo-
logiska principer genom abduktion, en växelverkan mellan teori och em-
piri. Ett abduktivt tillvägagångssätt överensstämmer med en kritisk realist-
isk förståelse av vetenskap som en process av kontinuerlig modifiering av 
teorier genom empiriska studier. MR-teorier fungerar som bryggor mellan 
teori och empiri (Layder 1993, Sayer 1992). Eftersom MR-teorin är kon-
struerad i förhållande till föreliggande avhandlings forskningsfrågor och 
forskningsobjekt blir den ett användbart redskap för den empirinära ana-
lysen. 

3.2 Läroplansteori och den fjärde reformvågen 
Läroplansteori (curriculum theory) är ett samlingsbegrepp för en mängd 
teoretiska perspektiv och forskningsintressen (Pinar 1995). Kortfattat 
handlar läroplansteoretisk forskning om att kartlägga ordnande principer 
för utbildning i samhället (Lundgren 1979). Läroplansteoretiska studier 
kan exempelvis handla om utbildningspolitik på makronivå (formule-
ringsarenan), skolans som organisation på mesonivå (transformeringsare-
nan), eller pedagogiska processer i klassrummet på mikronivå (reali-
seringsarenan) (Lundgren 1977, Svingby 1978). Föreliggande avhandling 

45 Enligt den kritiska realismen är händelser i världen en konsekvens av en mängd 
samverkande strukturer. Strukturer har kausala krafter som potentiellt kan ge 
upphov till eller upphäva händelser i världen (Bhaskar 1975/2008).  
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är avgränsad till formuleringsarenan och här presenteras enbart läroplans-
teoretisk forskning med relevans för utbildningspolitik.46 

Överlag var läroplansteoretisk forskning fram till 1970-talet en hjälpve-
tenskap till statlig utbildningsplanering med fokus på effektivisering av 
utbildningssystem (Schwab 1969). 1970-talet innebar ett paradigmskifte 
och en vändning mot mer kritiska perspektiv inom läroplansteori (rekon-
ceptualism). Denna vändning inom läroplansteoretisk forskning innebar 
en utveckling bort från empirism och utbildningsplanering och ett intresse 
för hur skola och utbildning villkoras av samhället (Broady 1999, Englund 
2004, Karabel & Halsey 1977, Pinar 1995).47 

Med utgångspunkt från kritisk realism och fokus på sociala strukturer 
kategoriseras den läroplansteoretiska forskningen cirka 1970–2000 i tre 
perspektiv efter vilka samhälleliga orsaker som är i fokus för att förklara 
utbildningspolitisk förändring: strukturalistiska perspektiv med fokus på 
ekonomiska faktorer, konfliktorienterade perspektiv med fokus på poli-
tiska faktorer, poststrukturella perspektiv med fokus på ideologiska fak-
torer (Apple & Whitty 1999).48 Utifrån denna uppdelning i tre läroplans-
teoretiska perspektiv kategoriseras även tidigare forskning om 1980- och 
1990-talets svenska utbildningspolitiska förändringar i tre perspektiv efter 
de samhälleliga faktorer som är i fokus. Forskning med fokus på globali-
sering och ekonomiska förändringar (t.ex. Daun 1997); med fokus på 
politiska styrkeförhållanden inom nationalstaten (t.ex. Arnesen & Lun-
dahl 2006); och med fokus på ideologi och dominerande föreställningar 
om utbildning i samhället (t.ex. Schüllerqvist 1996). 

Kategoriseringen av läroplansteoretisk forskning och tidigare forskning 
om den fjärde reformvågen i tre perspektiv ger en översikt av forsknings-

46 Det huvudsakliga forskningsprojektet för den tidiga läroplansteorin handlade 
om att förklara samband mellan formulerings- och realiseringsarenan. Det vill säga 
hur samhälleliga strukturella villkor på makronivå resulterade i en konkret peda-
gogisk process på mikronivå (Lundgren 1977, 1979, 1983). 
47 Under 1970-talet blev mer kritiska perspektiv tongivande inom forskning om 
utbildning, t.ex. den ”nya” utbildningssociologin och kritisk utbildningsekonomi 
(Broady 1978, Young 1971). 
48 Utvecklingen av det läroplansteoretiska forskningsfältet 1970–2000 överens-
stämmer med samhällsvetenskapens utveckling mer generellt: under 1970-talet 
dominerade ekonomiska förklaringar (strukturalism), under 1980-talet domine-
rade politiska förklaringar (konfliktorienterade perspektiv) och under 1990-talet 
dominerade diskursiva/ideologiska förklaringar (poststrukturalism) (Apple & 
Whitty 1999). 
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läget, belyser skillnader mellan olika perspektiv, och ger ingångar till av-
handlingens diskussion om samhälleliga orsaker till den fjärde reformvå-
gen. Uppdelningen i tre perspektiv skall inte tolkas så att ett perspektiv, 
exempelvis ett med fokus på ekonomiska strukturer, helt skulle ignorera 
betydelsen av politiska och ideologiska strukturer. Uppdelningen handlar 
snarare om att all vetenskap baseras på förförståelse och teorier. Ett teore-
tiskt perspektiv belyser vissa faktorer för att förstå ett specifikt fenomen 
medan andra faktorer ges mindre uppmärksamhet. De tre perspektiven 
bygger på olika värderingar om betydelsen av ekonomiska, politiska och 
ideologiska strukturer för utbildning och utbildningssystem. Dessa skilda 
bedömningar innebär dock inte att perspektiven nödvändigtvis står i mot-
sättning till varandra. Tvärtom innebär en kritisk realistisk förståelse av 
utbildningspolitik att den förstås som en konsekvens av samverkan mellan 
ekonomiska, politiska och ideologiska strukturer. Perspektiven kan ses 
som komplementära. Forskningen måste ta alla dessa strukturer i beak-
tande för att kunna erbjuda plausibla förklaringar av utbildningspolitiska 
förändringar. 

3.2.1 Strukturalistisk läroplansteori och ekonomiska förklaringar 
Strukturalistiska läroplansteorier fick genomslag under 1970-talet och var 
en del av vändningen mot kritiska analyser av utbildningens samhälleliga 
förutsättningar (Pinar 1995). Utbildningens innehåll och skolans organise-
ring är enligt strukturalistiska läroplansteorier kopplad till samhällets 
behov av arbetskraft, kunskaper och social sammanhållning. Förändringar 
av utbildning och utbildningssystem förstås som en anpassning till eko-
nomiska förändringar i samhället och åtföljande krav på utbildning (Bow-
les & Gintis 1976, Lundgren 1977).49 Det föreligger så att säga en direkt 
korrespondens mellan samhälleliga behov av utbildning och utbildnings-
politiska reformer. Skolan anpassas successivt efter samhälleliga krav på 
utbildning (Carnoy & Levin 1976). 

The most important tenet underlying our approach is the correspondence 
principle… this principle suggests that the activities and outcomes of the 
educational sector correspond to those of the society generally… all educa-

49 Med utgångspunkt från en strukturalistisk förståelse av utbildning utvecklade 
Lundgren (1979, 1983) en från historiematerialism inspirerad teori om skolans 
framväxt och utveckling. Enligt Lundgren leder samhällets produktionssätt, tek-
niska utveckling och sociala arbetsdelning till vissa samhälleliga krav på utbild-
ning. Dessa samhälleliga krav på utbildningens innehåll och organisering benäm-
ner Lundgren som en läroplanskod. 
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tional systems serve their respective societies such as that the social, eco-
nomic and political relationships of the educational sector will mirror close-
ly those of society of which they are a part (Carnoy & Levin 1976, s 26). 

Enligt strukturalistiska läroplansteorier handlar det om en korrespondens 
mellan samhälleliga behov och utbildningens innehåll och organisering på 
makronivå, vilket inte utesluter avvikelser från denna korrespondens i 
enskilda skolor på mikronivå. På en övergripande nivå bidrar skolan dock 
till att reproducera det existerande samhället (Kallós & Lundgren 1979). 

Strukturalistisk läroplansteori är en fruktbar utgångspunkt för studier 
av utbildningspolitiska förändringar i samhället på makronivå och över 
långa tidsperioder. Massutbildningens framväxt och expansion i moderna 
samhällen kan förklaras utifrån en strukturalistisk förståelse av utbild-
ningspolitisk förändring (t.ex. Lundgren 1983).50 En svaghet med struktu-
ralistiska läroplansteorier är att fokus på ekonomiska faktorer kan leda till 
en reduktionistisk förståelse av utbildningspolitik som på förhand uteslu-
ter alternativa förklaringar (Apple 1982). Fokus på ekonomiska strukturer 
kan också leda till att utbildningspolitiken ges mindre uppmärksamhet i 
förhållande till de ”större” ekonomiska perspektiven (t.ex. McLaren & 
Farahmandpur 2001). Sammanfattningsvis erbjuder strukturalistisk läro-
plansteori kraftfulla redskap för att förstå utbildningspolitisk förändring 
på makronivå. Teorin kan dock leda till en förenklad bild av utbildnings-
politisk förändring och måste därför hanteras med en viss försiktighet 
(Lindblad 1980).  

I tidigare forskning om den fjärde reformvågen har strukturalistiska 
perspektiv med fokus på ekonomiska förklaringar varit framträdande. 
Enligt Daun (1997) kan utbildningspolitiska reformer under 1980- och 
1990-talet förstås som en konsekvens av globalisering och förändrade 
ekonomiska villkor. En ökad internationell konkurrens och tilltagande 
global arbetsdelning skapade nya krav på utbildning. Utbildningspolitiska 
reformer och omstrukturering av skolsystem, i Sverige och internationellt, 
förstås som en konsekvens av dessa krav (Daun 2002). Denna internation-

50 Enligt Lundgren (1983) kan skolans framväxt och expansion förstås som en 
konsekvens av en tilltagande social arbetsdelning i samhället: reproduktionen av 
arbetskraft skiljs från produktionen. Detta innebär att skolan måste förmedla de 
kunskaper som tidigare tillägnades i arbetet (föräldrar-barn, lärling, o.s.v.). Skol-
kunskapen är dekontextualiserad från sitt egentliga sammanhang och därmed 
uppkommer enligt Lundgren pedagogikens problem (representationsproblemet): 
Vilka kunskaper ska skolan förmedla och vilka pedagogiska metoder kan säker-
ställa en effektiv förmedling av dekontextualiserade kunskaper?  
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ella utvecklingstendens innebär dock inte nödvändigtvis en likriktning av 
skolsystem i olika länder. Skilda nationella kontexter av ekonomiska, 
politiska och kulturella villkor innebär att stater använder olika utbild-
ningspolitiska strategier för att hantera den globala ekonomins krav (Dale 
1999). 

Globalisering och ekonomiska förändringar som bidragande orsaker till 
den fjärde reformvågen 1989–1996 framstår som en sannolik hypotes. 
Reformvågen sammanföll kronologiskt med en djup ekonomisk kris 1990-
1993 och ökad globalisering i samband med östblockets fall 1989-1991. 
Rimligen bidrog dessa dramatiska händelser i någon mån till det svenska 
utbildningspolitiska systemskiftet. I den politiska debatten kopplades de 
ekonomiska svårigheterna 1990–1993 allt som oftast till en hög skatte-
kvot och en ineffektiv offentlig sektor. Skolan kritiserades som byråkra-
tisk, centraliserad och ineffektiv. Ökad valfrihet, fler fristående skolor och 
konkurrens i skolsystemet skulle leda till en mer flexibel och effektiv skol-
organisation. Ökad flexibilitet och effektivitet i skolan uppfattades som 
grundläggande i en tid präglad av ekonomiska besparingar och globali-
sering (Daun 2002, Forsberg & Lundgren 2004). 

En ekonomisk förklaring av den fjärde reformvågen har dock vissa 
svagheter. Den förklarar inte varför dessa utbildningspolitiska förändring-
ar inträffade i Sverige men inte i andra länder med motsvarande ekono-
miska problem. Globalisering och ekonomiska kris var realiteter som på-
verkade många av världens länder under tidigt 1990-tal, men det var i 
princip enbart i Sverige skolan förändrades i grunden. Globalisering och 
ekonomiska förändringar framstår som bidragande men inte tillräckliga 
förklaringar av den fjärde reformvågen. 

3.2.2 Konfliktorienterad läroplansteori och politiska förklaringar 
Framväxten av konfliktorienterade läroplansteorier kan förstås som en 
reaktion och en vidareutveckling av strukturalistiska läroplansteorier (Pi-
nar 1995). Konfliktorienterade läroplansteorier utgår i likhet med struktu-
ralistiska läroplansteorier från att utbildningspolitisk förändring bör för-
stås som en konsekvens av den övergripande samhällsutvecklingen (Apple 
1982, Englund 1986/2005). En grundläggande skillnad mellan perspekti-
ven är dock att enligt konfliktorienterade läroplansteorier förstås utbild-
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ningssystem som relativt autonoma.51 Detta innebär att utbildningssyste-
met i stort är en konsekvens av krav som härrör från samhällets ekono-
miska struktur, men dess mer precisa utformning är beroende av politiska, 
kulturella och institutionella villkor (Apple 2002).52 Ur ett konfliktoriente-
rat perspektiv avgörs utbildningspolitikens utformning huvudsakligen av 
den politiska kampen mellan olika sociala grupper i samhället. Det finns 
således enligt konfliktorienterade läroplansteorier ingen direkt korrespon-
dens mellan samhällets ekonomiska behov av utbildning och utbildnings-
politiska reformer (Apple 1982, Carr & Hartnett 1996, Englund 
1986/2005, Whitty 1985). 

Correspondence principles that link the activities of schools directly with 
the needs of a corporate economy cannot fully account for either the nature 
of education’s place in the political sphere, its relative autonomy, internal 
history, or the diversity of the institution… (Apple 1982, s 58). 

En konfliktorienterad förståelse av utbildningssystem som relativt auto-
noma leder till att utbildningspolitik ges en betydligt viktigare roll för 
samhällets utveckling i jämförelse med en strukturalistisk förståelse. Ifall 
utbildningssystem inte enbart är en spegling av samhällets ekonomiska 
behov, utan också ett resultat av en politisk viljeinriktning, får utbild-
ningspolitikens utformning en stor betydelse för huruvida utbildningssy-
stemet bidrar till social reproduktion eller social förändring (Englund 
1986/2005). 

Genombrottet för konfliktorienterade läroplansteorier inom läroplans-
teoretisk forskning under 1980- och 1990-talet ledde till ett ökat intresse 
för skolans möjligheter att bidra till social förändring. Den huvudsakligen 
i USA baserade ”kritiska pedagogiken” lokaliserade utbildningens föränd-
ringspotential primärt till mikronivån och pedagogers möjlighet att för-
ändra skolans innehåll och organisering i progressiv riktning (t.ex. Apple 

 51 Även strukturalistiska perspektiv betonar utbildningssystems relativ autonomi, 
men utifrån en radikalt annorlunda betydelse än konfliktorienterade perspektiv. 
Utifrån ett strukturalistiskt perspektiv menar Bourdieu och Passaron (1970/2008, s 
251) att föreställningen om ett från klassamhället relativt autonomt utbildningssy-
stem och illusionen om meritokrati. Att utbildningsframgång förstås som individu-
ellt snarare som socialt betingad är grundläggande för utbildningssystemets legiti-
mitet trots dess reproduktion av klassamhället.
52 Teorin om utbildningssystemet som relativt autonomt innebär att det förstås 
som en produkt av samhälleliga strukturella villkor, men också av för utbildnings-
systemet ”interna” processer och utvecklingslinjer av historia, kultur, sedvänjor 
och traditioner (Fritzell 1987, Apple 2002). 
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& Beane 1999, Giroux 1983, McLaren 1989).53 Den huvudsakligen i 
Europa baserade läroplansteoretiska forskningen menar att skolans pro-
gressiva möjligheter huvudsakligen handlar om förändringar av skolsy-
stemet på makronivå (t.ex. Ball & Larsson 1989, Carr & Hartnett 1996, 
Englund 1986/2005).  

I tidigare forskning om den fjärde reformvågen har konfliktorienterade 
perspektiv med fokus på politiska förklaringar varit framträdande. Forsk-
ningens fokus på politiska förklaringar leder till att utbildningspolitisk 
förändring förstås som en konsekvens av förändrade politiska styrkeför-
hållanden i samhället. Efterkrigstidens (1945–1989) svenska utbildnings-
politiska strävanden mot likvärdighet och jämlikhet i skolan förstås som 
en del av den generella välfärdspolitiken och arbetarrörelsens styrka under 
denna tid (Ball & Larsson 1989). Det utbildningspolitiska systemskiftet 
och marknadsstyrning av skolan under den fjärde reformvågen kan förstås 
som ett resultat av arbetarrörelsens försvagning och en starkare borgerlig-
het (Arnesen & Lundahl 2006, Carlgren & Kallós 1997, Dovermark 
2004, Lindblad & Wallin 1993, Murray 1995).54 

Förändrade politiska styrkeförhållanden i Sverige framstår som en bi-
dragande orsak till den fjärde reformvågen. 1980-talet präglades av soci-
aldemokratisk splittring och en tilltagande borgerlig kritik av höga skatter 
och en stor offentlig sektor (Boréus 1994). Teorin om en politisk högervåg 
och en marknadsliberal omstrukturering av välfärdsstaten under 1980- 
och 1990-talet stämmer väl överens med den utbildningspolitiska utveckl-
ingen. En politisk förklaring av den fjärde reformvågen har dock vissa 
svagheter. En förändring av politiska styrkeförhållanden högerut under 
1980- och 1990-talet var inget unikt för Sverige utan en del av en världs-

53 Apple (1982, 1996, 2006) har utvecklat ett konfliktorienterat perspektiv på 
utbildning och utbildningspolitik med utgångspunkt från Gramscis teori om sam-
hällshegemonin. Enligt Apple (2006) har den amerikanska högern lyckats mobili-
sera en koalition av delvis motstridiga sociala grupper för en nykonservativ om-
strukturering av utbildningssystemet. Samhällets eliter uppmärksammar verkliga 
problem i skolan (t.ex. ineffektivitet och ordningsproblem), och vinner folkligt 
stöd för imaginära lösningar på dessa problem.  
54 Under 1980-talet blev konfliktorienterade perspektiv i form av ”maktresurs-
teorin” framträdande inom svensk samhällsvetenskaplig forskning. Utifrån makt-
resursteorin förstås välfärdsstatens framväxt och expansion som ett resultat av för 
arbetarklassen gynnsamma politiska styrkeförhållanden i kampen mellan arbete 
och kapital. Maktresursteorin utvecklades i opposition mot, och som ett alternativ 
till institutionella och strukturalistiska förklaringar av välfärdsstaten (Bradley m.fl. 
2003, Korpi 1981). 
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omspännande neoliberal utveckling (Harvey 2005). Trots detta finns få 
internationella exempel på utbildningspolitiska förändringar motsvarande 
de i Sverige. Förändrade ekonomiska behov och politiska styrkeförhållan-
den framstår som bidragande men inte tillräckliga förklaringar av det 
svenska utbildningspolitiska systemskiftet. 

3.2.3 Poststrukturalistisk läroplansteori och ideologiska förklaringar 
Under 1980-talet skedde en vändning mot poststrukturalism inom huma-
niora och samhällsvetenskap.55 Den läroplansteoretiska forskningens kun-
skapsintresse för utbildningens samhälleliga förutsättningar innebar att 
den främst tog intryck av poststrukturalismens betoning av språk/diskurs 
som konstituerande (medskapare) av kunskapen; vilken förstås som bero-
ende av kontextuella villkor av förförståelse och samhälleliga maktförhål-
landen (Anyon 1994, Stanley 1992, Sundberg 2012). Poststrukturalistiska 
läroplansteorier kännetecknas av ett kritiskt perspektiv på såväl tidigare 
läroplansteoretisk forskning (traditionell, strukturalistisk och konfliktori-
enterad) som utbildning och utbildningspolitik. Utifrån ett poststruktural-
istiskt perspektiv är fokus för forskningen att kartlägga hur den domine-
rande diskursen (förförståelse och värderingar) i samhället präglar peda-
gogisk forskning, utbildning och utbildningspolitik; och hur denna diskurs 
bidrar till att legitimera samhälleliga maktförhållanden (Cherryholmes 
1988, Popkewitz 1991). 

Poststrukturalistisk läroplansteori är kritisk till ekonomiska och poli-
tiska förklaringar av utbildningspolitisk förändring och menar att dessa 
förklaringar leder till en reduktionistisk förståelse av utbildning som de-
terminerad av samhälleliga strukturer. Istället framhåller poststrukturalist-
iska perspektiv utbildningspolitikens kontingens och språkets betydelse för 
den utbildningspolitiska utvecklingen. Tongivande föreställningar (diskur-
ser/ideologier) om utbildning i samhället är ur ett poststrukturellt perspek-
tiv grundläggande för vilka utbildningspolitiska vägval som blir (o)möjliga 
(Ball 1994). Poststrukturalistisk läroplansteori har bidragit till en ökad 
medvetenhet om den språkliga kampens betydelse för utbildningspolitisk 
utveckling och att forskning och utbildning ofta legitimerar samhälleliga 

55 Poststrukturalism är en mångfacetterad teoribildning och det finns inte utrymme 
i föreliggande avhandling för en utförlig beskrivning. Centralt för poststruktural-
ismen är: Språk betecknar inte en objektiv verklighet utan är ”medskapare” av 
verkligheten; kunskap är socialt situerad och beroende av förförståelse och makt-
förhållanden i samhället; all kunskap är ofullständig, partiell och beroende av 
perspektiv/teorier (Williams 2005). 
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maktförhållanden. Kritik kan dock riktas mot perspektivet eftersom ut-
bildning och vetenskap reduceras till ideologi och maktutövning, samt att 
betydelsen av ekonomiska och politiska faktorer för utbildningspolitisk 
förändring ges mindre uppmärksamhet (Apple & Whitty 1999, Sundberg 
2012). 

Ideologiska förklaringar av utbildningspolitiska förändringar har varit 
framträdande i tidigare forskning om den fjärde reformvågen. Denna 
forskning framhåller språklig kamp och styrkeförhållanden mellan utbild-
ningsdiskurser i samhället som grundläggande för utbildningspolitisk för-
ändring. Utifrån fokus på ideologiska faktorer förstås efterkrigstidens 
likvärdighets- och jämlikhetssträvanden i skolan som konsekvens av en 
dominerande samhällsorienterad utbildningsdiskurs, en föreställning att 
utbildning är en social rättighet för alla medborgare i samhället (jfr Mars-
hall 1950). Under 1980-talet utmanas den samhällsorienterade utbild-
ningsdiskursen av den individorienterade utbildningsdiskursen, en före-
ställning om att utbildning är en privat angelägenhet för individen och 
familjen (Englund 1996a, 1996b, Schüllerqvist 1996). Under 1970-talet 
råder mer eller mindre politisk konsensus om den samhällsorienterade 
utbildningsdiskursen. Under tidigt 1980-tal introduceras den individorien-
terade utbildningsdiskursen i svensk utbildningspolitisk debatt av Mode-
rata samlingspartiet. Under 1980-talets gång anammas den individoriente-
rade synen på utbildning av övriga borgerlig partier och socialdemokratin; 
och därmed inleds den fjärde reformvågen (Dahlstedt 2007, Hwang 2002, 
Schüllerqvist 1996).  

Förändrade föreställningar om utbildning i samhället framstår som en 
bidragande orsak till den fjärde reformvågen. Att en förändring av tongi-
vande utbildningsdiskurser förgick den fjärde reformvågen är väl belagt i 
tidigare forskning. En fördel med fokus på ideologiska faktorer och dis-
kursiva förändringar är att de relativt enkelt kan undersökas empiriskt, 
exempelvis genom studier av utbildningspolitiska dokument. En nackdel 
är dock att ekonomiska och politiska faktorer ges mindre uppmärksamhet 
(Apple & Whitty 1999). 

3.2.4 Konklusion läroplansteori 
Det har framkommit att strukturalistisk, konfliktorienterad och poststruk-
turalistisk läroplansteoretisk forskning har bidragit till en djupare förstå-
else av utbildningspolitisk förändring. Strukturalistisk läroplansteori med 
fokus på ekonomiska faktorer, konfliktorienterad läroplansteori med fo-
kus på politiska faktorer och poststrukturalistisk läroplansteori med fokus 
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på ideologiska faktorer. Ur ett kritiskt realistiskt perspektiv kan skillnader 
mellan de tre läroplansteoretiska perspektiven förstås utifrån olika värde-
ringar gällande betydelsen av ekonomiska, politiska eller ideologiska fak-
torer för utbildningspolitisk förändring. Med en kritisk realistisk förståelse 
av utbildningspolitisk som ett resultat av samverkande ekonomiska, poli-
tiska och ideologiska strukturer kan de tre läroplansteoretiska perspekti-
ven förstås som komplementära snarare än oförenliga (jfr Willmott 2002). 

Thus it is commonly thought […] that certain social institutions are ‘eco-
nomic’, others ‘political’ and others ‘ideological’. If these last terms… are 
treated instead as applying to mechanisms, all of which may govern any 
particular institution and codetermine its activities, a lot of mistakes can be 
avoided (Collier 1994, s 47). 

En kritisk realistisk förståelse av utbildningspolitik innebär inte att en 
specifik struktur inte kan vara mer betydelsefull för en specifik utbild-
ningspolitisk förändring (t.ex. den ekonomiska strukturen för framväxten 
av massutbildning i samhället). En av den kritiska realismen inspirerad 
läroplansteori handlar inte om en ”sann” teori gällande betydelsen av 
ekonomiska, politiska eller ideologiska strukturer för utbildningspolitisk 
förändring. Snarare är slutsatsen att betydelsen av olika faktorer för ut-
bildningspolitisk förändring är en empirisk fråga som måste undersökas i 
varje enskilt fall och inte kan avgöras på förhand (jfr Priestley 2011). 

3.3 Ideologi och utbildningspolitik 
I föreliggande avhandling används följande ideologibegrepp: dominerande 
ideologi, underideologi och marginaliserad ideologi. Begreppen är häm-
tade från neomarxistisk teoribildning, enligt vilken den dominerande ideo-
login i samhället är en konsekvens av samhälleliga maktförhållanden (Alt-
husser 1971/2008, Poulantzas 1970, 1978). Marxistiska ideologiteorier 
fick ett genombrott inom samhällsvetenskaplig forskning under 1960- och 
1970-talet och skiljer sig från klassiska ideologianalyser av politiska ideo-
logier som sammanhållna system (t.ex. Tingsten 1941).56 Föreliggande 
avhandling baseras på en neomarxistisk förståelse av ideologi med fokus 
på den dominerande ideologin i samhället. Det vill säga de idéer, föreställ-

56 Ett exempel på klassisk ideologianalys med fokus på politiska ideologier är den 
”idéanalys” som har utvecklats av Tingsten (1941), och som var ett framträdande 
perspektiv i svensk statsvetenskaplig forskning under 1900-talet. Tingsten definie-
rar en ideologi som en utsaga om samhällsförhållanden och idékriti-
ken/ideologianalysen som en empirisk prövning av ideologiers verklighetsbeskriv-
ningar och värdeomdömen (Beckman 2006, Skovdahl 1992). 
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ningar, världsbilder och värderingar som är tongivande i samhället under 
en viss tidsperiod (Liedman 1980, Therborn 1980/1999). 

Marxistisk ideologiteori kan mycket förenklat delas upp i två perspek-
tiv. Det första perspektivet förstår ideologi som en ”falsk” bild av det 
verkliga samhället. Det andra perspektivet förstår ideologi som en spegling 
av maktförhållanden i samhället (Abercrombie & Turner 1978, Eagleton 
2007). Utifrån teorin om ideologi som ”falsk” förstås den dominerande 
ideologin som ett uttryck för den härskande gruppens intressen att dölja 
och legitimera samhälleliga maktförhållanden. En förståelse av ideologi 
som ”falsk” överensstämmer ganska väl med en vardagsförståelse av ideo-
logi och är också en vanlig utgångspunkt för vetenskapliga studier (Eagle-
ton 2007). Perspektivet är rimligt i den meningen att ideologi faktiskt har 
en central roll för reproduktion av samhälleliga maktförhållanden. Utbild-
ningssociologisk och pedagogisk forskning har visat på utbildningssyste-
mets legitimering av strukturell ojämlikhet i samhället genom en falsk 
ideologi om ”lika möjligheter” (t.ex. Bourdieu & Passeron 1970/2008, 
Callewaert & Nilsson 1980).  

Teorin om ideologi som ”falsk ”kan vara fruktbar för att belysa repro-
duktion av strukturell ojämlikhet i samhället. Teorin har dock en del 
svagheter varför den inte används som utgångspunkt för föreliggande 
avhandling. Teorins mest grundläggande svaghet är att den saknar en 
tillfredställande förklaring av varför en ”falsk” dominerande ideologi 
anammas av underprivilegierade grupper i samhället? Enligt teorin om 
ideologi som ”falsk” kan de underordnade gruppernas acceptans av den 
dominerande ideologin förstås som ett resultat av de härskande grupper-
nas maktpositioner i samhället. Genom kontroll av staten och centrala 
samhällsbärande institutioner, exempelvis skola och medier, kan de härs-
kande grupperna säkerställa en kontinuerlig förmedling av den domine-
rande ideologin till strukturellt underordnade grupper (Marx & Engels 
(1846/2004). En kontinuerlig förmedling av den dominerande ideologin är 
möjligtvis ett nödvändigt villkor men är inte en tillräcklig förklaring av 
varför strukturellt underordnade grupper anammar idéer som står i mot-
sättning till deras intressen (Eagleton 2007). 

3.3.1 Ett neomarxistiskt perspektiv 
Grundläggande för en neomarxistisk förståelse av ideologi är att den hu-
vudsakligen förstås som en spegling av verkliga samhällsförhållanden. En 
förutsättning för den dominerade ideologins förmedling i samhället, och 
varför den anammas av underordnade grupper, är att den ger en plausibel 
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beskrivning av samhället (Therborn 1980/1999). Ur ett neomarxistiskt 
perspektiv är den dominerande ideologin ett resultat av samhällets pro-
duktionssystem, sociala arbetsdelning, politiska styrkeförhållanden och 
kulturella sedvänjor. Dessa samhällsförhållanden och människornas dag-
liga upplevelser av dem ger mer eller mindre spontant upphov till en do-
minerande ideologi i samhället (Althusser 1971/2008, Jessop 2007, Ther-
born 1980/1999, Poulantzas 1978).57 

Ur ett neomarxistiskt perspektiv är den dominerande ideologin en 
sammansmältning av olika idéer, föreställningar, världsbilder och politiska 
ideologier som bärs upp av olika sociala grupper. Delvis motsägelsefulla 
föreställningar integreras i stat och civilsamhälle till en dominerande ideo-
logi. Det är på grund av att den dominerande ideologin kännetecknas av 
en mångfald av föreställningar som en stor majoritet i samhället åt-
minstone i någon utsträckning identifierar sig med den. Förändringar av 
den dominerande ideologin, vilka värderingar, världsbilder och politiska 
ideologier som är tongivande inom den, följer samhällsutvecklingen. Ur ett 
neomarxistiskt perspektiv är det i sista hand politiska styrkeförhållanden 
som bestämmer den dominerande ideologins sammansättning. Förändring 
av politiska styrkeförhållanden mellan olika sociala grupper i samhället 
leder till en förändring av de föreställningar som är tongivande inom den 
dominerande ideologin. Den statliga politikens utformning är ett uttryck 
för jämviktsläget i den sociala kampen och bidrar samtidigt till att upp-
rätthålla den dominerande ideologin i samhället (Althusser 1971/2008, 
Poulantzas 1970).58 

En viktig utgångspunkt för neomarxistisk ideologiteori är en relationell 
statsteori.59 Enligt relationella statsteorier präglas den kapitalistiska staten 
av de sociala motsättningar som karaktäriserar samhället. Staten är en 

57 Poulantzas (1978) kritiserade den av Althusser formulerade statsteorin som för 
fokuserad på statens repressiva och ideologiskt indoktrinerande kapaciteter. Enligt 
Poulantzas ackommoderar staten ofta krav från underordnade grupper. 
58 Enligt Althusser (1971/2008) förmedlas den dominerande ideologin via ideolo-
giska statsapparater, för kapitalismen centrala institutioner så som t.ex. skolan 
eller familjen. 
59 Utifrån en instrumentell statsteori förstås staten som ett neutralt redskap som 
kan användas av de grupper som innehar statsmakten för olika politiska syften. 
Utifrån en funktionalistisk statsteori förstås staten som en rationell samordnare i 
förhållande till samhälleliga behov (Hirsch 1974).  
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arena för kamp mellan olika sociala krafter (Dahlkvist 1982, Hirsch 1974, 
Jessop 1985, Poulantzas 1978).60 

The establishment of the State’s policy must be seen as the result of class 
contradictions inscribed in the very structure of the State (the State as a re-
lationship). The State is the condensation of a relationship of forces be-
tween classes and class fractions, such as these express themselves, in a nec-
essarily specific form, within the State itself (Poulantzas 1978, s 132). 

Statens kontinuerliga förmedling av den dominerande ideologin i sam-
hället förstås utifrån ett neomarxistiskt perspektiv som grundläggande för 
marginalisering av i förhållande till den dominerande ideologin opposit-
ionella föreställningar (Poulantzas 1978). Oppositionella underideologier 
kan påverka statens politik. I den mån underideologier är tillräckligt 
starka (men inte starka nog att integreras inom den dominerande ideolo-
gin) kan de komma till utryck genom indirekta anpassningar av politiken 
(Poulantzas 1970). 

Den dominerande ideologin är motsägelsefull eftersom den är ett ut-
tryck för olika samhälleliga strävanden. Den dominerande ideologins ma-
nifesta framträdelseform, exempelvis i statliga policytexter, är objektiv och 
värdeneutral, vilket döljer underliggande politiska konflikter och motsätt-
ningar inom den dominerande ideologin (Liedman 1980, Poulantzas 
1970). Den dominerande ideologin bestämmer i hög utsträckning vad som 
uppfattas som ”common sense” i samhället, och därmed uppträder para-
doxen att ju mer en politisk uppfattning överensstämmer med den domi-
nerande ideologin, desto mindre ”ideologisk” framstår den (Althusser 
1971/2008).61 Detta beror på att föreställningar och värderingar som 
överensstämmer med den dominerande ideologin ”naturaliseras”, det vill 

60 Enligt Poulantzas (1978) är det den existerande samhällsformen som bestämmer 
statens natur och därför är det inte möjligt att skapa en allmängiltig statsteori utan 
denna måste vara specifik för olika samhällsformer, exempelvis en teori om den 
feodala staten, slavstaten eller den kapitalistiska staten. I Jessops (2007) senare 
vidareutveckling av den relationella statsteorin förstås staten som ett kraftfält av 
strukturella kapaciteter vilka kan användas av olika sociala grupper genom poli-
tisk mobilisering.  
61 Enligt Poulantzas (1970, s 270) innebär en försvagning av politiska ideologier i 
samhället inte ”ideologiernas död” (t.ex. Bell 1967). Utifrån ett neomarxistiskt 
perspektiv innebär ”ideologiernas död” snarare att samhället har blivit mer ”ideo-
logiskt” genom att oppositionella ideologier marginaliserats eller integrerats inom 
den dominerande ideologin. 
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säga de anses som självklara och naturliga utgångspunkter, vilket döljer 
dess ideologiska karaktär (Fairclough 2001). 

Naturalization is a matter of degree, and the extent to which discourse type 
is naturalized may change, in accordance with the shifting ‘balance of forc-
es’ in the social struggle. […] In this sense, common sense in this ideological 
dimension is itself an effect of power. What comes to be common sense… 
actually appears to lose their ideological character (Fairclough 2001, s 73). 

Den statliga politikens manifesta framträdelseform är som en neutral, 
värderingsfri och oföränderlig ”common sense” (Fairclough 2001). Ur ett 
neomarxistiskt perspektiv handlar ideologianalys till stor del om att av-
mystifiera detta ”common sense” genom en kartläggning av politikens 
ideologiska grund (Liedman 1980). 

3.3.2 Statlig utbildningspolitik som dominerande ideologi 
Utifrån ett neomarxistiskt perspektiv förstås statlig utbildningspolitik i 
föreliggande avhandling som ett uttryck för den dominerande utbildnings-
ideologin i samhället (Englund 1981). Enligt Englund (1986/2005) kan 
utbildningspolitiken förstås som en motsägelsefull kompromissprodukt 
mellan olika och delvis motstridiga utbildningsideologier. Inom staten 
integreras de utbildningsideologiska principer som är tongivande i sam-
hället till en sammanhållen helhet, en dominerande utbildningsideologi. 
De utbildningsideologiska principer som är tongivande inom den domine-
rande utbildningsideologin förstås i föreliggande avhandling som en pro-
dukt av ekonomiska, politiska och ideologiska faktorer i ett givet sam-
hälle. Statliga utbildningspolitiska dokument förstås som auktoritativa 
texter vilka vid en given tidpunkt speglar den då dominerande utbildnings-
ideologin i samhället (Englund 1996c). 62 

Den grundläggande mekanismen för den dominerande utbildningsideo-
logins hegemoni i samhället är marginalisering av oppositionella utbild-
ningsideologiska principer (jfr Fairclough 2001). En utbildningsideologisk 

62 Englund (1981, 1984, 1986/2005) utvecklade under 1980-talet en teori om 
utbildningspolitisk förändring med utgångspunkt från neomarxistisk teoribildning, 
kunskapssociologi, socialhistoria och maktresursteorin. Englund definierar det 
svenska samhället från och med rösträttsreformerna 1917–1918 som en kapitalist-
isk demokrati. Enligt Englund kan arbetarklassen använda demokratiska fri- och 
rättigheter för reformistisk klasskamp. Den kapitalistiska demokratins dubbelhet 
av strukturell underordning och politisk mobilisering av arbetarklassen leder enligt 
Englund till att utbildningssystemet präglas av motstridiga krav på social repro-
duktion och social förändring, en medborgerlig läroplanskod. 
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princip som saknar starkt stöd i samhället marginaliseras och får ingen 
inverkan på utbildningspolitiken. En oppositionell utbildningsideologisk 
princip som har stöd i samhället kan få genomslag i utbildningspolitiken 
som underideologi. I de fall en oppositionell utbildningsideologisk princip 
har tillräckligt starkt stöd i samhället kan den ”tvinga fram” ett indirekt 
erkännande som underideologi genom ett explicit avståndstagande från 
principen i ett utbildningspolitiskt dokument. I de fall en tidigare margina-
liserad utbildningsideologisk princip får ett starkt stöd i samhället integre-
ras den inom den dominerande utbildningsideologin. 

3.4 Middle range theory: sex utbildningsideologiska principer 
I föreliggande avsnitt presenteras avhandlingens MR-teori som består av 
sex utbildningsideologiska principer. Frågan om offentligt och privat infly-
tande i skolan kompliceras av att gränsdragningen mellan den offentliga 
och den privata sfären i samhället är föränderlig och en politisk stridsfråga 
(Habermas 1961/1984).63 I ett medellångt perspektiv är dock uppdelning-
en mellan offentligt och privat förhållandevis beständig i samhället och 
den har stor betydelse för institutioner som skolan. Motsättningen mellan 
offentligt och privat inflytande i skolan kan förstås som en konsekvens av 
samhällets intresse av en rationell arbetsdelning och kompetenta medbor-
gare och familjen och individens intresse av social reproduktion. Utbild-
ningspolitiska vägval baseras på en viktning mellan offentliga och privata 
intressen i skolan (Parsons 1964, Rosenquist 2011). 

Utbildningsfilosofisk forskning har diskuterat offentligt och privat infly-
tande i skolan i termer av utbildning för ”public good” och utbildning för 
”private good”. Ett ”public good”-perspektiv på utbildning baseras på en 
förståelse av individen som i första hand en samhällsvarelse och medbor-
gare i en politisk och social gemenskap. Skola och utbildning uppfattas 
därför huvudsakligen som en kollektiv och offentlig angelägenhet för 
statsmakten. Ett ”private good”-perspektiv baseras på en klassisk liberal 
föreställning om från staten oberoende individer och familjer i civilsam-
hället. Skola och utbildning uppfattas huvudsakligen som en privat ange-
lägenhet för den enskilde individen, familjen och släkten (Englund 1996a, 
Gutmann 1987, Macpherson 1962/2011, Labaree 2007). 

Givet ambitionen i föreliggande avhandling att ge en mångfacetterad 
bild av den utbildningspolitiska utvecklingen är dock offentligt och privat 
                                                      
63 Radikala samhällskritiker har länge kritiserat uppdelningen av samhället i of-
fentliga och privata sfärer som en chimär vilken döljer dominansförhållanden, t.ex. 
klass- eller genushierarkier i samhället (t.ex. Althusser 1971/2008, Lister 2003). 
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för oprecisa begrepp. I avhandlingen utvecklas och används därför mer 
precisa analysredskap i form av sex utbildningsideologiska principer. Tre 
av dessa principer är uttolkningar av offentligt inflytande och tre är ut-
tolkningar av privat inflytande i skolan. Principerna baseras på såväl teo-
rier som resultat från empiriska analyser. De har konstruerats genom en 
abduktiv växelverkan mellan teori och empiri. Fyra av principerna baseras 
på teorier om utbildningsauktoriteten i samhället som Gutmann (1987, 
kap. 2) härleder från västerländsk filosofihistoria: ”familjestaten”, ”stat av 
familjer”, ”individens stat” och ”demokratins stat”.64 Däremot saknas hos 
Gutmann mer utvecklade resonemang gällande inflytande från marknads-
liberala idéer och idéer om brukarinflytande som var framträdande i 
svensk utbildningspolitik 1969–1999. Marknadsprincipen baseras teore-
tiskt på klassisk liberal nationalekonomisk teoribildning (Hayek 1960, 
kap. 24, Friedman 1962). Brukarinflytandeprinciper skiljer sig från övriga 
utbildningsideologiska principer i föreliggande avhandling eftersom den 
inte baseras på en specifik teori. Brukarinflytandeprincipens teoretiska 
underlag är olika studier om brukarinflytande i skolan. Empiriskt baseras 
samtliga sex utbildningsideologiska principer på strävanden till offentligt 
eller privat inflytande över skolans styrning i svensk utbildningspolitik 
under 1900-talet.65 

3.4.1 Organismprincipen 
Organismprincipen är baserad på teorin om ”familjestaten” och strävan-
den i svensk utbildningspolitik under första halvan av 1900-talet att sko-
lan ska bidra till att bevara samhället.66 Enligt teorin om ”familjestaten” 
bör staten ha makten över utbildningen i samhället. Offentligt inflytande i 

64 Gutmann (1987, kap. 2) härleder ”familjestaten” från Platon, ”stat av familjer” 
från Locke och ”individens stat” från J.S. Mill. ”Demokratins stat” är Gutmanns 
teori om ”utbildningsauktoriteten” i samhället. 
65 Under det inledande analysarbetet fanns en sjunde princip, ”decentraliserings-
principen” som hypotes. Det framkom dock under analysens gång att decentrali-
seringsargument legitimerat en mängd olika strävandemål i utbildningspolitiken; 
likvärdighet och jämlikhet under 1970-talet, brukarinflytande under 1980-talet 
och marknadsstyrning under 1990-talet. Ingen enhetlig princip kunde konstrueras 
utifrån dessa strävanden (jfr Wahlström 2002, s 137). 

 66 Organismprincipen baseras på tidigare forskning av svensk utbildningspolitik 
under första halvan av 1900-talet (Englund 1986b). Principen är helt frånvarande 
1969–1999 och borde enligt en sträng abduktion tas bort. Min bedömning är dock 
att principen bidrar till en historisk kontextualisering av svensk utbildningspolitik 
under 1900-talet. 
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skolan uppfattas som en förutsättning för förmedling av kunskaper och 
värderingar som bidrar till att bevara det rådande samhället. Samhällets 
intresse av social fostran och social sammanhållning anses väga tyngre än 
individens och familjens privata intressen. Teorin präglas av en konserva-
tiv organisk samhällssyn, individer tillhörande olika grupper uppfattas 
som naturligt lämpade för olika samhällsuppgifter. Social bakgrund ska 
enligt teorin bestämma individens utbildning efter en på förhand given 
plats i samhället (Gutmann 1987). Empiriskt härleds organismprincipen 
från strävanden i svensk utbildningspolitik under den första reformvågen 
1918–1927 och fram till 1940-talet. Organismprincipens utgångspunkter 
illustreras av ett citat från 1940 års skolutredning:  

Det nationella utredningsväsendet som en alla skolformer omspännande 
organisk helhet. […] Slutmålet bör vara att anpassa undervisningsväsendet 
efter vår nations behov och den moderna tidens krav… (SOU 1944:20, s 
28). 

Perioden 1918-1945 präglas av statlig styrning av skolan för en starkare 
nationell samhörighet och social sammanhållning. Staten tog ett större 
ansvar för reglering av utbildningens innehåll, kontroll av läromedel, 
finansiering av skolan samt arbetsvillkor för rektorer och lärare. Den 
svenska parallellskolans utbildning och organisering cirka 1920–1960 kan 
förstås som till stor del formad efter organismprincipen. Överlag fick arbe-
tarklassens barn en kort utbildning i folkskolan för ett liv av social under-
ordning. Medel- och överklassens barn fick en betydligt längre utbildning i 
läroverket för en framtid på privilegierade samhällspositioner (Englund 
1986b, Isling 1980, Lundgren 1979). Sammanfattningsvis betecknar org-
anismprincipen ett offentligt inflytande över skolans styrning för att be-
vara det rådande samhället. 

3.4.2 Likvärdighetsprincipen 
Likvärdighetsprincipen är baserad på teorin om ”individens stat” och 
strävanden i svensk utbildningspolitik under 1900-talet mot ökad likvär-
dighet i skolan. Enligt teorin om ”individens stat” är offentligt inflytande i 
skolan nödvändigt för att säkerställa att den förmedlar en högkvalitativ 
och objektiv utbildning som är tillgänglig för alla medborgare i samhället. 
Utbildning uppfattas som grundläggande för individens möjligheter till 
självförverkligande som produktiv samhällsmedborgare. Statlig styrning 
av skolan är enligt teorin nödvändig för att säkerställa att alla medborgare 
får tillgång till utbildning i samhället. Skolan ska enligt teorin skapa rat-
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ionella medborgare samt säkerställa en hög utbildningsnivå i samhället 
(Gutmann 1987). 

Empiriskt härleds likvärdighetsprincipen från tongivande strävanden i 
svensk utbildningspolitik under efterkrigstiden, med starkt genomslag 
under den andra och den tredje reformvågen. Perioden präglas av utbild-
ningspolitiska strävanden mot statlig styrning av skolan för likvärdighet 
och en rationell differentiering av elever efter samhälleliga behov av ut-
bildning. Centrala reformer under 1960- och 1970-talet var exempelvis 
beslut om etablering av integrerad grund- och gymnasieskola (Englund 
1986b, 1986c, Lundgren 2002, Marklund 1985). Ett citat från länsskol-
nämndsutredningen sammanfattar likvärdighetsprincipens utgångspunk-
ter: 

För ett statligt inflytande talar i första hand, att det är ett elementärt rättvi-
sekrav, att man i alla delar av landet får en i görligaste mån lika tillgång till 
utbildning och att undervisningen kvalitetsmässigt är så likvärdig som möj-
ligt (SOU 1973:48, s 57). 

Sammanfattningsvis betecknar likvärdighetsprincipen offentligt inflytande 
över skolans styrning för likvärdighet, enhetlighet, rationell differentiering 
och en generellt hög utbildningsnivå i samhället. 

3.4.3 Jämlikhetsprincipen 
Jämlikhetsprincipen är baserad på teorin om ”demokratins stat” och strä-
vanden i svensk utbildningspolitik under efterkrigstiden 1945–1989 att 
skolan ska bidra till ökad jämlikhet i samhället. Enligt teorin om ”demo-
kratins stat” är skolan en i huvudsak offentlig och samhällelig angelägen-
het. Ett statligt ansvar för skolan anses som nödvändigt för en demokra-
tisk kontroll av skolan. En sådan kontroll kan enligt teorin säkerställa en 
omfördelning av utbildningsresurser till underprivilegierade grupper och 
utbildning för demokratiskt deltagande i samhället (Gutmann 1987).  

Empiriskt härleds jämlikhetsprincipen från strävanden i svensk utbild-
ningspolitik under efterkrigstiden, med särskilt starkt genomslag under 
den tredje reformvågen 1969–1978. Den tidiga efterkrigstiden 1945–1969 
präglades av vissa strävanden mot ökad jämlikhet i skolan (t.ex. SOU 
1948:27). Under 1950- och 1960-talet hade dock jämlikhetssträvanden en 
underordnad betydelse i jämförelse med strävanden till en effektiv utbild-
ning och en rationell differentiering av elever. Under 1970-taltet blev frå-
gan om jämlikhet i skolan mer framträdande i den utbildningspolitiska 
debatten (Englund 1986c). Decenniet kännetecknas av strävanden till stat-
lig styrning av skolan för ökad jämlikhet i samhället. Exempelvis genom 
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minskad differentiering av elever och satsningar på kompensatoriska åt-
gärder för underprivilegierade elever. Jämlikhetsprincipens utgångspunkter 
illustreras av ett citat från 1977 års budgetproposition: 

Fördelningen av samhällets utbildningsresurser mellan individer och gene-
rationer är betydelsefull och kan liksom utbildningens innehåll aktivt med-
verka till social förändring och utjämning (prop. 1976/77:100, bilaga 12, s 
1).  

Sammanfattningsvis betecknar jämlikhetsprincipen offentligt inflytande 
över skolans styrning för ökad jämlikhet i samhället genom omfördelning 
av utbildningsresurser till underprivilegierade grupper. 

3.4.4 Föräldrarättsprincipen 
Föräldrarättsprincipen är baserad på teorin om ”stat av familjer” och 
strävanden i svensk utbildningspolitik under 1980- och 1990-talet mot 
ökat föräldrainflytande i skolan. Enligt teorin om ”stat av familjer” är 
skolan i huvudsak en privat angelägenhet för familjen och släkten, en slut-
sats som baseras på två huvudargument. För det första har föräldrar har 
en ovillkorlig rätt att bestämma över sina barns utbildning. Endast en 
sådan föräldrarätt kan enligt teorin säkerställa att föräldrarnas och grup-
pens kunskaper, normer och värderingar förs vidare i samhället. För det 
andra har föräldrar bäst kännedom om sina barns talanger och intressen. 
Föräldrainflytande i skolan uppfattas som en garant för att utbildningen 
är anpassad till barnens behov. Enligt teorin är människan social med ett 
grundläggande behov av ett socialt sammanhang och grupptillhörighet. 
Samhällets uppdelning i sociala och kulturella grupper förstås som en 
konsekvens av grundläggande mänskliga behov och som en förutsättning 
för ett välfungerande samhälle. Skolan ska därför bidra till att bevara 
samhällets sociala och kulturella grupper (Gutmann 1987). 

Empiriskt härleds föräldrarättsprincipen från vissa tendenser i svensk 
utbildningspolitik under 1980-talet och 1990-talet till ökat föräldrainfly-
tande i skolan. Ett återkommande argumentet i den utbildningspolitiska 
debatten under 1980-talet var att Sverige genom ratificering av internat-
ionella konventioner var juridiskt förpliktigat att säkerställa en hög grad 
av föräldrainflytande i skolan och finansiering av fristående skolor (Wahl-
ström 2009b). Under 1990-talet kopplades argument för ökat föräldrain-
flytande i skolan i mindre utsträckning till ratificering av internationella 
konventioner och mer till föräldrars principiella rätt att påverka sina barns 
utbildning. Sammanfattningsvis betecknar föräldrarättsprincipen privat 



64  MATTIAS BÖRJESSON Från likvärdighet till marknad 
 

inflytande över skolans styrning genom föräldrars rätt att bestämma över 
sina barns utbildning.  

3.4.5 Marknadsprincipen 
Marknadsprincipen är baserad på klassiskt liberal nationalekonomisk 
teoribildning och strävanden i svensk utbildningspolitik under 1980- och 
1990-talet mot marknadsstyrning av skolan. Enligt klassiskt liberal teori 
är skolan i huvudsak en privat angelägenhet för individen och familjen, en 
slutsats som baseras på två antaganden. Det första antagandet är att indi-
viden själv, eller föräldrar gällande minderåriga, har bäst kunskap om sina 
förutsättningar, talanger och intressen. Individens privata val av skola och 
utbildningsinriktning uppfattas leda till en mer rationell differentiering 
(”matchning”) efter elevens behov och en mer effektiv utbildning i jämfö-
relse med statlig planering. Det andra antagandet är att individen är för-
nuftig och rationellt väljer skola och utbildningsinriktning efter möjlig 
avkastning (utbildningsinvestering). Privata valmöjligheter för individen 
skapar en konkurrens mellan skolor om elever. Effektiva skolor som kan 
erbjuda mer högkvalitativ utbildning vinner marknadsandelar samtidigt 
som ineffektiva skolor går i konkurs. Valfrihet för individen och konkur-
rens mellan skolor skapar incitament för ökad effektivitet i skolsystemet 
(Hayek 1960, kap. 24, Friedman 1962).67 

Empiriskt härleds marknadsprincipen från strävanden mot ökad mark-
nadsstyrning av skolan som var dominerande i svensk utbildningspolitik 
under 1990-talet. Centrala reformer för marknadsstyrning av skolan var 
införandet av privata skolval, ett schablon- och skolpengsbaserat statsbi-
dragssystem och generösa etablerings- och finansieringsvillkor för fri-
stående skolor. Marknadsprincipens utgångspunkter illustreras av ett citat 
från 1993 års friskolereform: 

Det är min övertygelse att en stimulerande konkurrens mellan olika skolor, 
med olika inriktningar och olika ägandeformer, på sikt också kan bidra till 
högre kvalitet och produktivitet inom skolväsendet. Att välja skola innebär 
att föräldrar kan och måste göra aktiva ställningstaganden. Det kan de 
göra genom att välja en viss skola eller genom att välja bort den (prop. 
1992/93:230, s 27).  

                                                      
67 Enligt Hayek (1960) är ett statligt tvång till utbildningskonsumtion enbart legi-
timt ifall individen har möjlighet att välja skola och utbildningsinriktning. 
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Sammanfattningsvis betecknar marknadsprincipen privat inflytande över 
skolans styrning genom privat valfrihet för individen och generösa villkor 
för fristående skolor (privata huvudmän). 

3.4.6 Brukarinflytandeprincipen 
Brukarinflytandeprincipen är baserad på en övergripande forskningsdis-
kussion om brukarinflytande och strävanden mot ökat brukarinflytande i 
skolan i svensk utbildningspolitik 1969-1999. Från 1970-talet och fram 
till 1990-talet var brukarinflytande för elever och föräldrar ett tongivande 
inslag i den utbildningspolitiska debatten såväl i Sverige som internation-
ellt. Strävanden till ökat brukarinflytande i skolan under 1970-, 1980- och 
1990-talet har baserats på två huvudargument. Det första argumentet 
handlar om att en mer elevcentrerad pedagogik och ökat elevinflytande är 
en förutsättning för en bra undervisning. Under 1970-tales utmanades den 
då dominerande förmedlingspedagogiken i skolan av pedagogisk progres-
sivism. Elevens nyfikenhet, aktiva deltagande, och möjligheter till infly-
tande i undervisningen kom att uppfattas som en förutsättning för lärande 
och en välfungerande utbildning (Johansson & Wahlberg Orving 1993). 
Det andra argumentet handlade om att ett ökat inflytande för elever och 
föräldrar kan bidra till en demokratisering av skolan. Under 1970-talet 
var krav på decentralisering och kritik av centralstyrningen av skolan ton-
givande i den utbildningspolitiska debatten. Kritiken handlade om att 
brukarna hade små möjligheter till inflytande i en centraliserad skola präg-
lad av expertstyre. Ökat brukarinflytande och en decentralisering av sko-
lan beskrivs i forskningen som ett sätt att bemöta denna kritik (Anderson 
1998, Erikson 2004). 

Empiriskt härleds brukarinflytandeprincipen från strävanden i svensk 
utbildningspolitik mot ökat brukarinflytande i skolan. Under 1970-, 1980- 
och 1990-talet. Ett ökat brukarinflytande kopplas till en mer elevcentrerad 
pedagogik, en demokratisering av skolan och ett större elev- och föräldra-
engagemang. Under 1970-talet motiveras brukarinflytande huvudsakligen 
som en demokratisering av skolan med fokus på ett formellt lagstadgat 
brukarinflytande. Under 1980- och 1990-talet motiveras brukarinflytande 
huvudsakligen som ett pedagogiskt redskap för anpassning av utbildning-
en till elevens intressen och behov. Sammanfattningsvis betecknar brukar-
inflytandeprincipen privat inflytande över skolans styrning genom brukar-
inflytande för elever och föräldrar. 
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Tabell 2. Sex utbildningsideologiska principer 

Utbildnings- 
ideologisk 
princip 

Offentligt eller 
privat infly-
tande  

Samhälleliga 
målsättningar 

Genomslag i 
svensk utbild-
ningspolitik 

Organism-
principen 

Offentligt infly-
tande genom 
statlig styrning 
av skolan. 

Bevara det 
rådande 
samhället. 

Förekomst fram 
till 1945. Mar-
ginaliserad 
1969–1999. 

Likvärdighets-
principen 

Offentligt infly-
tande genom 
statlig styrning 
av skolan. 

Generell hög 
utbildningsnivå 
och rationell 
differentiering 
efter samhälle-
liga behov av 
utbildning. 

Stark förekomst 
1945–1989. 
Förekomst 
1990-tal. 

Jämlikhets- 
principen 

Offentligt infly-
tande genom 
statlig styrning 
av skolan. 

Samhällelig 
jämlikhet genom 
omfördelning av 
utbildningsre-
surser till un-
derprivilegierade 
grupper. 

Förekomst 
1970- och 1980-
tal, samt i för-
hållande till 
genus 1990-tal. 

Föräldrarätts-
principen 

Privat inflytande 
genom att för-
äldrar bestäm-
mer över sina 
barns utbild-
ning. 

Bevara olika 
samhällets soci-
ala och kultu-
rella grupper. 

Marginaliserad 
1970-talet. 
Förekomst som 
underideologi 
1980- och 1990-
tal. 

Marknads-
principen 

Privat inflytande 
genom indivi-
ders och skolhu-
vudmäns beslut 
gällande skolan. 

Ekonomiskt 
effektiv utbild-
ning. Konkur-
rens mellan 
skolor och val-
frihet för indivi-
den. 

Marginaliserad 
1969–1983. 
Förekomst 
1984–1989. 
Stark förekomst 
1989–1999. 

Brukar-
inflytande-
principen 

Privat inflytande 
genom brukarin-
flytande i sko-
lan. 

Demokratisk 
skola och elev-
centrerad ut-
bildning genom 
inflytande för 
brukare. 

Förekomst 
1970-, 1980- 
och 1990-tal. 
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4. Metodologiska överväganden

I föreliggande kapitel diskuteras urval av empiriskt material, metod och 
analysförfarande i avhandlingen. Enligt den kritiska realismen innebär 
vetenskapens teoriberoende villkor att metodologiska val huvudsakligen är 
en konsekvens av teoretiska utgångspunkter. Följaktligen är val av empi-
riskt material, analysförfarande och slutdiskussion i avhandlingen en kon-
sekvens av kritisk realism, neomarxistisk ideologiteori och MR-teori. För-
utom teoretiskt baserade val finns också en mängd mer praktiska metod-
problem i avhandlingen. Dessa behandlas i varje enskilt fall gällande ex-
empelvis urvalsfrågor, val av antal analyskategorier och analysförfarande. 
Slutligen diskuteras gjorda val i avhandlingen i förhållande till möjliga 
alternativ. 

4.1 Urval av empiriskt material 
Det empiriska material som studeras i föreliggande avhandling är statliga 
utbildningspolitiska dokument. Dessa dokument har valts utifrån en teore-
tisk förståelse att de som statliga auktoritativa texter ger uttryck för den 
dominerande utbildningsideologin i samhället (Englund 1996c). Den stora 
mängden statliga policydokument kräver dock ytterligare avgränsningar. 
En första avgränsning har gjorts utifrån avhandlingens problemområde 
om offentligt och privat inflytande i skolan. Urval av dokument med rele-
vans för avhandlingen har identifierats utifrån förförståelse, titlar och 
extensiva läsningar.  

En andra avgränsning har gjorts utifrån avhandlingens syfte att identifi-
era övergripande utbildningspolitiska förändringar, och inte föreställning-
ar hos politiska partier, organisationer eller enskilda politiker. Därför har 
jag avgränsat urvalet till dokument som tydligt ger uttryck för den gene-
rella utbildningspolitiska utvecklingen; propositioner, Statens offentliga 
utredningar (SOU), betänkanden i departementsserien (Ds) och läroplaner. 
I föreliggande avhandling förstås alla dessa utbildningspolitiska dokument 
som ett uttryck för den dominerande utbildningsideologin. Propositioner 
och läroplaner inkluderas i urvalet eftersom de är en kodifiering av rege-
ringens politik och tydligt ger uttryck för den dominerande ideologin. 
Dessutom ger propositioner och läroplaner underlag till en analys av för 
avhandlingen centrala reformer och utvecklingstendenser som inte har 
behandlats av det statliga utredningsväsendet. Majoriteten av de doku-
ment som analyseras i avhandlingen är SOU. Dessa dokument präglas av 
principiella resonemang gällande utbildningspolitiska vägval och är därför 
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huvudsakligt underlag för avhandlingens analys gällande förändringar av 
den dominerande utbildningsideologin. Enligt ett neomarxistiskt, men 
även ett mer generellt hermeneutisk, perspektiv är det en fördel att käll-
materialet ligger några år tillbaka i tiden (17–47 år). Avståndet mellan en 
nutida och en dåtida förståelsehorisont gör det lättare för forskaren att 
identifiera förgivettaganden (”common-sense”) i dokumenten. 

Det första urvalet av dokument baserades på titlar och hade fokus på 
SOU, civildepartementets, finansdepartementets och utbildningsdeparte-
mentets betänkanden i departementsserien, samt av utbildningsdeparte-
mentets bilaga i budgetpropositioner. Dessa dokument omfattar i vissa fall 
hundratals sidor och i andra fall ett tiotal sidor. Hälften av dokumenten 
som valdes vid ett första urval gallrades bort efter extensiva läsningar.68 
Under den första extensiva läsningen identifierades dessutom avsnitt i 
dokumenten med relevans för avhandlingen.69 I princip samtliga doku-
ment som analyseras i föreliggande avhandling innefattar idéer och re-
formförslag som aldrig har realiserats. I avhandlingens sätt att förstå ut-
bildningspolitik, med utgångspunkt från kritisk realism och neomarxistisk 
ideologiteori, har dock frågan om förslagens förverkligande mindre bety-
delse. Exempelvis uppfattas genomslag för föräldrarättsprincipen påverka 
den utbildningspolitiska utvecklingen oavsett om detta genomslag leder till 
reformer för ökat föräldrainflytande i skolan. Inflytande för föräldrarätts-
principen kan upphäva inflytande från likvärdighetsprincipen, och därmed 
påverka den utbildningspolitiska utvecklingen genom en blockering av 
reformer för ökad likvärdighet i skolan. Sammantaget resulterar avgräns-
ningar i avhandlingen till ett empiriskt material bestående av 29 Statliga 
offentliga utredningar (SOU), 15 betänkanden och rapporter i departe-
mentsserien, 22 propositioner och två läroplaner (se bilaga 2).70  

68 Utifrån intresset i föreliggande avhandling för den kronologiska utvecklingen av 
den dominerande utbildningsideologin är budgetpropositioner ett intressant empi-
riskt material eftersom de ger en återkommande årlig ”avstämning” av den utbild-
ningspolitiska utvecklingen. 
69 Vid ett första urval inkluderades även en mängd rapporter och betänkanden i 
departementsserien, vilket baserades på mitt antagande att dessa dokument hade 
förbisetts av den tidigare forskningen. Majoriteten av dessa dokument tillförde 
dock inget och därför inkluderas bara en mindre andel av dessa dokument i ana-
lysen. 
70 Lpo 94 har exkluderats från urvalet i föreliggande avhandling eftersom den är 
relativt kortfattad och inte tillför något utöver Läroplanskommitténs huvudbetän-
kande (SOU 1992:94)  
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4.2 Analyskategorier 
De sex utbildningsideologiska principerna fungerar som teoretiska redskap 
under steg 3–4 av den empirinära analysen i avhandlingen. Användning av 
på förhand givna analyskategorier är ett vanligt förekommande tillväga-
gångssätt vid textanalys. En fördel med att använda på förhand definie-
rade kategorier är att de underlättar en mer stringent analys, vilket möjlig-
gör systematiska jämförelser av resultat (Esaiasson m.fl. 2007). En nackdel 
med på förhand definierade analyskategorier är en risk för ”övertolkning” 
av empirisk data i enlighet med teoretiska utgångspunkter, snarare än en 
mer öppen forskningsingång till att empiriskt pröva teoriernas giltighet 
(Kjeldstadli 1997).  

Användning av MR-teori vid den empirinära analysen i avhandlingen 
har gjorts för att hantera två grundproblem i samhällsvetenskaplig forsk-
ning gällande relationen mellan teori och empiri. Ett återkommande pro-
blem är att teorier kan vara för abstrakta i förhållande till forskningsob-
jektet. Ett stort avstånd mellan teori och empiri kan leda till att teorin 
egentligen inte tillför något till analysen utan blir mera av abstraktioner i 
bakgrunden. Ett annat återkommande problem är att teorier kan vara för 
konkreta, det vill säga ligga för ”nära” forskningsobjektet. Teorier blir 
mer av en sammanställning av empiriska data och inte särskilt styrande 
för analysen. Abduktion i form av en växelverkan mellan teori och empiri 
under forskningsprocessen är ett vanligt sätt att hantera dessa 
problem (Danermark m.fl. 1997). I föreliggande avhandling konstrueras 
sex utbild-ningsideologiska principer utifrån teorier och empiriska 
resultat. Styrkan med abduktivt konstruerade analyskategorier är att de 
kan koppla sam-man teori och empiri och fungera som fruktbara 
redskap för empirinära analyser. En svaghet är dock att föränderliga 
analyskategorier riskerar att leda till minskad validitet vid jämförelser av 
resultat. 

Ett annat dilemma är antalet analyskategorier. Användning av ett 
fåtal och tydligt från varandra avgränsade ”breda” kategorier gör det 
relativt enkelt att sortera empirisk data till respektive kategori. En svaghet 
är dock att ganska olikartade fenomen placeras under en och samma 
kategori, vilket kan leda till en oprecis analys. Användning av många 
och tydligt preciserade ”smala” kategorier möjliggör en mer noggrann 
analys i den meningen att olikartade fenomen kan sorteras under 
olika kategorier. Användning av många kategorier medför dock 
gränsdragningsproblem. Det kan bli oklart varför ett fenomen placeras 
under en viss kategori och inte en annan närliggande (Esaiasson m.fl. 
2007). I föreliggande avhand-
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ling är min bedömning att användning av sex analyskategorier av utbild-
ningsideologiska principer möjliggör en precis och tydlig analys. 

4.3 Ideologianalys 
Avhandlingen är en ideologianalys av offentligt och privat inflytande över 
skolans styrning i svensk utbildningspolitik 1969–1999. Perioden har valts 
eftersom den kännetecknas av stora förändringar gällande offentligt och 
privat inflytande över skolans styrning och möjliggör en analys av utbild-
ningspolitiska förändringar mellan den tredje och den fjärde reformvågen. 

Inom samhällsvetenskaplig forskning har flera metoder för textanalys 
utvecklats under 1900-talet. Givet föreliggande avhandlings fokus på ut-
bildningspolitiska dokument fanns i princip fyra möjliga alternativ: argu-
mentations-, diskurs-, innehålls- och ideologianalys (Bergström & Boréus 
2005). Metodtraditioner baseras i likhet med vetenskapen som helhet på 
metateori, det vill säga ontologiska och epistemologiska antaganden om 
verkligheten (Alvesson & Sköldberg 1994). Ideologianalys baseras på en 
realistisk kunskapsuppfattning som är förenlig med kritisk realism och har 
därför valts som metod för textanalysen i föreliggande avhandling (Berg-
ström & Boréus 2005, Vedung 1977). Ytterligare ett argument för ideolo-
gianalys är att det är en etablerad forskningsmetod, inte minst för studier 
av utbildningspolitik (t.ex. Bergström 1993, Rothstein 1986/2010).  

Enligt Danermark m.fl. (1997) kännetecknas i princip all 
samhällsveten-skaplig forskning av metodpluralism. Föreliggande 
avhandling karaktäri-seras av en sådan metodpluralism genom ett 
analysupplägg med tre steg av abduktion, induktion och deduktion. 
Avhandlingens MR-teori har kon-struerats genom abduktion, det vill 
säga en växelverkan mellan teoretiska utgångspunkter och empiriska 
data. Målet för en abduktiv forskningspro-cess är inte generella 
slutsatser utan handlar snarare om att pröva nya perspektiv och 
(om)tolkningar av fenomen (Danermark m.fl. 1997). In-duktion och 
deduktion handlar om att härleda generella slutsatser från empiriska 
data; induktivt utifrån ett begränsat antal empiriska observat-ioner och 
deduktivt utifrån bestämda antaganden om de fenomen som studeras. 
Induktiv och deduktiv metod i kvantitativ forskning handlar om 
statistiska samband. I kvalitativ forskning handlar induktion och dedukt-
ion mer om forskningsprocessens transparens gällande teoretiska utgångs-
punkter, metodologiska överväganden och analysförförande. 
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4.4 Analysförfarande 
Analysen i föreliggande avhandling är uppdelad i fyra steg: konstruktion 
av utbildningsideologiska principer, identifiering av tongivande utbild-
ningspolitiska problembilder, kronologisk analys av genomslag för utbild-
ningsideologiska principer och förändring av den dominerande utbild-
ningsideologin. Steg 2–4 av analysen är uppdelad i tre kapitel, ett för re-
spektive period 1969–1980, 1980–1988 och 1989–1999. I kapitel 1 pre-
senterades avhandlingens syfte och frågeställningar. För analysen krävs 
dock fler och mer empirinära analysfrågor. 

Analysens första steg anknyter till den första frågeställningen i kapitel 1 
ovan om identifiering av framträdande utbildningsideologiska principer 
gällande offentligt och privat inflytande över skolans styrning. Det första 
steget av analysen ger underlag till sex utbildningsideologiska principer. 
Genom en abduktiv metod av växelverkan mellan teorier om offentligt 
och privat inflytande i skolan och empiriska analyser av tongivande före-
ställningar i svensk utbildningspolitik under 1900-talet konstrueras prin-
ciperna. Analysens första steg utgår från frågan: 

1. Vilka utbildningsideologiska principer gällande offentligt respek-
tive privat inflytande över skolan styrning kan identifieras i ut-
bildningspolitiska dokument under 1900-talet, med fokus på pe-
rioden 1969–1999?

Det abduktiva tillvägagångssättet för konstruktion av utbildningsideolo-
giska principer har vuxit fram successivt under avhandlingsarbetets gång. 
Preliminära pilotstudier baserades uteslutande på teoretiskt konstruerade 
analyskategorier, utbildningskonceptioner och utbildningsfilosofiska mo-
deller (jfr Englund 1986/2005, Gutmann 1987). Jag upplevde dock att 
avhandlingens forskningsfrågor inte tillfredställande kunde besvaras uti-
från dessa teorier. Metodologisk inspiration från kritisk realism ledde till 
en större förståelse om betydelsen av MR-teorier för att koppla samman 
teori och empiri. Pilotstudier av den svenska utbildningspolitiken gav en 
bild av de stora dragen. Ambitionen att skapa mer empirinära analyskate-
gorier i kombination med en ökad kunskap om utbildningspolitikens hu-
vuddrag, ledde till en omarbetning av teoretiskt baserade utbildningsfilo-
sofiska modeller till teoretiskt och empiriskt förankrade utbildningsideo-
logiska principer (jfr Danermark m.fl. 1997). 

Analysens andra steg anknyter till den första frågeställningen i kapitel 1 
om att identifiera tongivande problembilder i den utbildningspolitiska 
debatten 1969–1999. Problembilder identifieras genom en induktiv analys 
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av hur strävanden i utbildningspolitiken motiveras och legitimeras, med 
fokus på tongivande föreställningar och värderingar. Analysens andra steg 
utgår från frågan:  

2. Vilka tongivande problembilder kan identifieras i utbildnings-
politiska dokument 1969–1999?

Identifierade förändringar av problembilder har gett underlag till uppdel-
ningen av analysen i tre perioder och kapitel. Analysen av problembilder 
placerar den utbildningspolitiska utvecklingen i en samhällelig kontext 
som har relevans för avhandlingens slutdiskussion om samhälleliga förkla-
ringar av den fjärde reformvågen.  

Analysens tredje steg anknyter till båda frågeställningarna i kapitel 1 
om att identifiera genomslag för utbildningsideologiska principer. Med 
utgångspunkt från sex utbildningsideologiska principer görs en deduktiv 
analys av dokumenten. Analysens tredje steg utgår från följande frågor: 

3. Vilka utbildningsideologiska principer är närmast överensstäm-
mande med de föreställningar som kan identifieras i utbildnings-
politiska dokument 1969–1999? Med vilken styrka har dessa
principer genomslag i utbildningspolitiska dokument 1969–1999?

När en föreställning identifieras i ett utbildningspolitiskt dokument som 
överensstämmer med en av sex utbildningsideologiska principer, tolkas 
detta som ett genomslag för den aktuella principen. Under analysens tredje 
steg bedöms styrkan på genomslag för utbildningsideologiska principer 
efter fyra nivåer: starkt genomslag, genomslag, genomslag som underideo-
logi och inget genomslag. En nackdel med att använda fyra nivåer av 
styrka är en större risk för feltolkningar i jämförelse med exempelvis två 
nivåer styrka. En fyragradig skala möjliggör dock en mer precis analys och 
används därför i föreliggande avhandling. En princip uppfattas få ett 
”starkt genomslag” när den fungerar som ordnande princip för argumen-
tationslinjer och förekommer flera gånger i ett dokument. En sådan hege-
moni kan handla om marginalisering av andra principer och/eller att 
andra principer får legitimitet genom hänvisning till den hegemoniska 
principen. Till exempel kan brukarinflytande i skolan motiveras genom 
hänvisningar till att ett sådant ökar skolans likvärdighet; det vill säga en 
hänvisning till likvärdighetsprincipen snarare än brukarinflytandeprinci-
pen. En princip bedöms få normalt genomslag när principen kan identifie-
rats på ett eller flera ställen i ett utbildningspolitiskt dokument men utan 
att vara tongivande. Det krävs med andra ord inte särskilt utvecklade 
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resonemang för att en princip uppfattas få genomslag i ett dokument. En 
princip kan få genomslag som underideologi på två sätt. För det första 
uppfattas ett explicit avståndstagande från föreställningar som överens-
stämmer med en utbildningsideologisk princip som ett genomslag för 
denna princip som underideologi. Till exempel tolkas kritik mot likvär-
dighet i skolan som att likvärdighetsprincipen förekommer som underi-
deologi. För det andra tolkas genomslag för en princip som underideologi 
när den identifieras i en reservation eller ett särskilt yttrande och inte i 
dokumentets huvudtext. 

Den huvudsakliga anledningen till att underideologier inkluderas i ana-
lysen är en neomarxistisk förståelse av ideologi. I föreliggande avhandling 
tolkas ett explicit avståndstagande i ett statligt policydokument som en 
indikation på principens styrka snarare än som en svaghet. Enligt neo-
marxistisk ideologiteori är osynliggörande den grundläggande mekan-
ismen för marginalisering av oppositionella ideologier och upprätthållan-
det av den dominerande ideologin. Marginaliserade utbildningsideologiska 
principer är helt frånvarande i statliga utbildningspolitiska dokument. Det 
är först när en princip har ett starkt stöd i samhället som staten (den do-
minerande ideologin) ”tvingas” till ett explicit avståndstagande, vilket i 
själva verket är ett tyst medgivande att principen är för stark för att helt 
ignoreras. Ett mer pragmatiskt skäl till att underideologier inkluderas i 
analysen är en ambition i föreliggande avhandling att ge en mångfacette-
rad bild av den utbildningspolitiska utvecklingen. 

Det övergripande tillvägagångssättet för analysen är att varje dokument 
analyseras vart och ett för sig. Ett tillvägagångsätt som har valts för att ge 
en detaljerad och kronologisk bild av den utbildningspolitiska utveckling-
en. Undantag från detta tillvägagångssätt görs i de fall empiriskt underlag i 
ett dokument är otillräckligt, men innehåller resonemang som är snarlika 
andra förhållandevis samtida dokument. I dessa fall har dokument ”bun-
tats ihop” och analyseras som om de vore ett dokument (för information 
gällande vilka dokument som har ”buntats ihop”, se bilaga 2). 
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Analysens fjärde steg anknyter till den andra frågeställningen i kapitel 1 
och handlar om en kartläggning av den dominerande utbildningsideolo-
gins förändring 1969–1999. Analysens fjärde steg utgår från följande frå-
gor: 

4. Hur förändras den dominerande utbildningsideologin i utbild-
ningspolitiken 1969–1999? Vilken innebörd har dessa föränd-
ringar av den dominerande utbildningsideologin för offentligt re-
spektive privat inflytande över skolans styrning 1969–1999?

Slutligen besvaras avhandlingens syfte gällande förändringar av offentligt 
och privat inflytande över skolans styrning genom slutsatser och diskuss-
ion kring analysens resultat i kapitel 8. Slutsatserna följs av en diskussion 
om samhälleliga orsaker till identifierade utbildningspolitiska förändringar 
som anknyter till min ambition att förklara den fjärde reformvågen. I dis-
kussionen rekontextualiseras avhandlingens resultat från en utbildningspo-
litisk till en samhällelig kontext (jfr Danermark m.fl. 1997). I ljuset av 
kri-tisk realism, läroplansteori och tidigare forskning kring 1980- och 
1990-talets utbildningspolitiska förändringar diskuteras samhälleliga 
orsaker till den fjärde reformvågen. 

4.5 Kritiska reflektioner 
Alla vetenskapliga studier baseras på avvägningar mellan styrkor och 
svagheter med olika teorier och metoder. Avhandlingens teoretiska ut-
gångspunkter: kritisk realism, läroplansteori och neomarxistisk ideologi-
teori innebär att vissa aspekter av utbildningspolitiken kommer i fokus 
medan andra får mindre uppmärksamhet. Förståelsen av statlig utbild-
ningspolitik som en dominerande utbildningsideologi leder till att politisk 
kamp mellan partier, opposition och regering i princip får ingen uppmärk-
samhet. Att urvalet begränsas till statliga utbildningspolitiska texter leder 
till att den större samhälleliga debatten om skolan inte får någon större 
uppmärksamhet. Ifall exempelvis dagstidningar hade inkluderats i ana-
lysen hade det förmodligen lett till en mer mångfacetterad bild av genom-
slag för utbildningsideologiska principer än den i föreliggande avhandling.  

Ett begränsat urval av empiriskt material av enbart utbildningspolitiska 
dokument kan också anses som en svaghet utifrån ett kritiskt realistiskt 
perspektiv. Enligt den kritiska realismen bör samhällsvetenskaplig forsk-
ning ha en ambition att förklara empiriska resultat i förhållande till under-
liggande samhälleliga strukturer. Ett mer mångfacetterat källmaterial, 
exempelvis intervjuer, brevkorrespondens eller publikationer från tankes-
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medjor hade förmodligen kunnat bidra till en mer djuplodande analys och 
en starkare förklaring av den fjärde reformvågen än den i föreliggande 
avhandling. Utifrån ett kritiskt realistiskt perspektiv kan avhandlingen 
förstås som en första fas analys av utbildningspolitiska förändringar på 
den empiriska nivån, vilken ger underlag och ingångar till framtida forsk-
ning gällande samhälleliga orsaker till den fjärde reformvågen (jfr Persson 
2008). 

4.6 Sammanfattning 
Det har framkommit ovan att metodologiska val i denna avhandling hu-
vudsakligen är en konsekvens av teoretiska utgångspunkter. Dessa har 
varit avgörande för val av ideologianalys som metod, användandet av 
MR-teori bestående av utbildningsideologiska principer vid analys, samt 
val av statliga utbildningspolitiska dokument som empiriskt material. Det 
har framkommit att analysen är uppdelad i fyra steg. Första steget handlar 
om att identifiera utbildningsideologiska principer utifrån en abduktiv 
analys. Andra steget handlar om att identifiera övergripande problembil-
der utifrån en induktiv analys. Tredje steget handlar om en kronologisk 
deduktiv analys av utbildningspolitiska dokument utifrån sex utbildnings-
ideologiska principer. Fjärde steget handlar om hur den dominerande ut-
bildningsideologin förändras över tid och dess innebörd för offentligt och 
privat inflytande över skolans styrning.  

Analysen är uppdelad i tre kapitel, ett för varje period: 1969–1980 (ka-
pitel 5), 1980–1988 (kapitel 6) och 1989–1999 (kapitel 7). Respektive 
kapitel är uppdelat i tre delar: En induktiv analys av tongivande problem-
bilder. En deduktiv kronologisk analys av genomslag för utbildningsideo-
logiska principer. En analys av den dominerande ideologins sammansätt-
ning och förändring. Slutligen diskuteras avhandlingens resultat i förhål-
lande till en ambition att erbjuda en samhällelig förklaring till den fjärde 
reformvågen. 
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5. Statlig styrning för likvärdighet 1969–1980

De organisatoriska skolreformerna under 1960-talet utgjorde höjdpunkten 
på den utveckling mot en starkare statlig styrning av skolan som inleddes 
under 1870-talet. Beslutet om en enhetlig grundskola 1962 och en integre-
rad gymnasieskola 1969 innebar en seger för idén om en sammanhållen 
enhetsskola (Marklund 1985). Från tidigt 1900-tal och fram till 1960-talet 
kopplades skolans problem med bristande likvärdighet och en socialt be-
tingad differentiering av elever ganska oproblematiskt till en organisato-
riskt splittrad skolorganisation och en tidig differentiering av elever.71 När 
en mer enhetlig skola etablerats omkring 1970 blev det dock uppenbart att 
bristande jämlikhet i skolan enbart i begränsad utsträckning beror på sko-
lans styrning och organisationsform (jfr Bernstein 1975). En formellt lika 
tillgång till utbildning ledde enbart till en liten minskning av betydelsen av 
social bakgrund för utbildningsframgång under 1970- och 1980-talet (Er-
ikson & Jonsson 1996).  

Den samhälleliga bakgrunden till 1970-talets utbildningspolitiska strä-
vanden var en politisk vänstervåg. Social reproduktion och ojämlikhet i 
skolan fördes upp på den politiska dagordningen. Demokratisering av 
skolan, jämlikhet och fostran till ett aktivt medborgarskap var återkom-
mande teman i den utbildningspolitiska debatten (Englund 1986c, Boman 
2002). Den andra sidan av vänstervågen var ett fokus på medborgerligt 
inflytande i den offentliga sektorn, en kritik av centralstyrning och krav på 
decentralisering av skolan (Lindensjö & Lundgren 2000, Wahlström 
2002). 

5.1 Problembilder i utbildningspolitiken 1969–1980: Enhetsskolans problem 
och möjligheter 
I föreliggande avsnitt redogörs för analysens andra steg gällande identifie-
ring av tongivande problembilder i utbildningspolitiken. En återkom-
mande diskussion i svensk utbildningspolitik under 1970-talet var svårig-
heten med att förverkliga intentionerna bakom 1960-talets skolreformer. 
Visionen om en enhetlig skola präglad av likvärdighet och jämlikhet vi-
sade sig svårare att förverkliga än förväntat. Den övergripande utbild-
ningspolitiska linjen i statliga utredningar under första halvan av 1970-
talet är att den nya enhetsskolan i för stor utsträckning kännetecknas av 

71 För mer utvecklade resonemang gällande strävanden till ökad jämlikhet i skolan 
under efterkrigstiden, se Isling (1980), Nyström (1989) och Rothstein 
(1986/2010). 
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differentiering (t.ex. specialklass eller linjeuppdelning) och social ojämlik-
het. Trots dessa problem präglas utbildningspolitiken av en positiv syn 
gällande statens möjligheter att hantera och åtgärda dem (SOU 1971:61, 
SOU 1974:53). Det finns en kontinuitet i utbildningspolitiken mellan tidig 
efterkrigstid 1945–1969 och senare efterkrigstid 1969–1980. Båda peri-
oderna präglas av strävanden mot statlig styrning av skolan för en likvär-
dig utbildning.  

Under de senaste årtiondena har det allmänna skolväsendet byggts ut såväl 
kvantitativt som kvalitativt. Strävan har därvid varit att bereda alla ung-
domar utbildning utan hinder av ekonomiska, sociala eller geografiska för-
hållanden (SOU 1974:53, s 63). 

Två för utbildningspolitiken centrala utredningar under 1970-talet var 
Skolans inre arbete (SIA) och Skolan, staten och kommunerna (SSK). SIA-
utredningen behandlade frågor om skolans arbetsformer och SSK-
utredningen frågor gällande skolans styrning (SOU 1974:36, SOU 
1974:53, SOU 1978:4, SOU 1978:65). Utredningarna försvarar 1960-
talets reformer och en statlig styrning av skolan, men kritiserar också cent-
ralisering och brist på lokalt inflytande i den nya enhetsskolan. 

En återkommande diskussion i den utbildningspolitiska debatten 1969–
1980, som särskilt uppmärksammades av SIA-utredningen, var att en för-
längd obligatorisk skolgång innebar att skolan i större utsträckning än 
tidigare måste hantera elever med inlärningsproblem och bristande intresse 
för skolan. Fram till 1960-talet hade elever med arbetarbakgrund efter 
fullbordad folkskola huvudsakligen gått ut på arbetsmarknaden eller på-
börjat en yrkesförberedande utbildning. Förlängning av skolgången ledde 
till att en större andel elever med svårigheter i skolan. SIA-utredningen 
menar att svårigheter för underprivilegierade elever kan åtgärdas genom 
specialpedagogiska satsningar, mindre skolklasser, minskad differentiering 
och individualiserad undervisning (SOU 1974:53, SOU 1978:4). 

Ett annat framträdande tema i den utbildningspolitiska debatten under 
1970-talet var en kritik av den centralisering av skolan som genomförts 
under 1950- och 1960-talet. Enligt SSK-utredningen ledde centraliseringen 
till ett minskat lokalt inflytande i skolan för kommuner, brukare och lä-
rare, samt en sämre anpassning av undervisningen efter lokala behov 
(SOU 1974:36, SOU 1978:65). Decentralisering och ökat brukarinflytande 
kan enligt SSK-utredningen bidra till ökad användning av alternativ peda-
gogik och individualiserad undervisning (SOU 1975:9). Enligt SIA-
utredningen kan en decentralisering leda till ökad jämlikhet genom en 
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lokal omfördelning av utbildningsresurser till underprivilegierade elever 
(SOU 1978:4). Överlag kännetecknas utbildningspolitiken 1969–1980 av 
strävanden till statlig styrning för en likvärdig utbildning och ökad jäm-
likhet i samhället. Först under slutet omkring år 1980 förändras den ut-
bildningspolitiska debatten till en större skepsis gällande den statliga styr-
ningens möjligheter att åtgärda skolans problem (t.ex. SOU 1980:5). 

5.2 Den statliga styrningens dilemman 1969–1975 
I föreliggande och följande avsnitt (5.2–5.4) presenteras analysens tredje 
steg av genomslag för utbildningsideologiska principer i utbildningspoli-
tiska dokument 1969–1980. Analysens kronologiska startpunkt är Läro-
plan för grundskolan 1969 (Lgr 69). En läroplan som präglas dels av 
1960-talets strävanden mot enhetlighet och likvärdighet i skolan, och dels 
av 1970-talets problem med integrerad undervisning och bristande stu-
diemotivation i heterogena klasser. 

Etablering av en enhetlig grundskola och en integrerad gymnasieskola 
under 1960-talet ledde till en stark statlig styrning och reglering av skolan. 
Skolans organisatoriska problem beskrivs under tidigt 1970-tal som mer 
eller mindre lösta i och med etableringen av en offentlig enhetsskola (SOU 
1973:48). Organisationsfrågor hade en underordnad roll i den utbild-
ningspolitiska debatten 1969–1975. Istället var fokus på enhetsskolans 
problem gällande betydelsen av social bakgrund för utbildningsframgång, 
utbildningsval, dålig studiemiljö och studiemotivation (SOU 1974:53). En 
tidigare organisatorisk differentiering av elever i parallellskolan hade er-
satts av en differentiering i linjer inom enhetsskolans ram. SIA- och SSK-
utredningen förordar integrerad och individualiserad undervisning, ökat 
elevinflytande och en bättre anpassning av undervisning till underprivilegi-
erade elever. Strävanden som syftar till en socialt kompensatorisk skolun-
dervisning anpassad till kunskapsmässigt heterogena klasser av elever 
(SOU 1974:53, SOU 1975:9).  

Under första halvan av 1970-talet växte kritiken mot skolans centrali-
sering med följande krav på en decentralisering. SSK-utredningen föreslog 
en något minskad statlig centralstyrning genom delegering av ansvar för 
skolan till kommuner, enskilda skolor och brukare. En sådan decentrali-
sering uppfattades som grundläggande för ökad flexibelt och anpassning 
av undervisning till lokala behov. En decentraliserad skola har enligt SSK-
utredningen bättre möjligheter att realisera likvärdighets- och jämlikhets-
mål för skolan än centralstyrning (SOU 1974:36, SOU 1975:9). 
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5.2.1 Lgr 69 – likvärdighet och individualiserad undervisning 
Lgr 69 präglas i likhet med 1960-talets skolreformer av strävanden till 
statlig styrning av skolan för en likvärdig utbildning. Enligt regeringen 
måste undervisningen i ett nationellt enhetligt skolsystem anpassas till 
lokala förhållanden och individens behov (Lgr 69, s 11). 

Ett av grundskolans syften är – så långt det över huvud är möjligt – att be-
reda alla barn och ungdomar, oberoende av bostadsort och andra yttre 
villkor, reell tillgång till lika utbildningsmöjligheter. Grundskolan skall 
därvid ge dem en i huvudsak gemensam utbildning och därutöver ge ut-
rymme för elevernas skiftande intressen…(Lgr 69, s 11). 

Individualiserad undervisning är ett nyckelbegrepp i Lgr 69 för att förena 
en nationellt likvärdig utbildning med en flexibel undervisning som är 
anpassad till elevens intressen och behov. Enligt regeringen är individuali-
sering av undervisning en bra pedagogik i en skola präglad av att eleverna 
har olika bakgrund och förutsättningar. Regeringen förordar större infly-
tande för elever i undervisningen och fler individuella valmöjligheter (Lgr 
69, s 17). Dessa strävanden mot ökat elevinflytande förändrar dock inte 
bilden av att regeringen i huvudsak förordar statlig styrning av skolan för 
likvärdighet och jämlikhet. I Lgr 69 betonas att skolan ska motverka be-
tydelsen av social klass och genus för individens val av utbildning och 
utbildningsframgång (Lgr 69, s 35–37). 

Det är väsentligt, att valsituationen aktualiseras av skolan, så att… tillvalet 
inte blir beroende uteslutande av de ungas eller deras föräldrars eget ini-
tiativ, då detta i sin tur ofta sammanhänger med hemmens utbildningstrad-
ition och studieambitioner (Lgr 69, s 35). 

Sammanfattningsvis präglas Lgr 69 av en betoning på strävanden mot 
offentligt inflytande i skolan. Regeringen förordar statlig styrning av sko-
lan för en likvärdig utbildning; likvärdighetsprincipen har ett starkt ge-
nomslag i läroplanen. Förutom en tongivande likvärdighetsprincip motive-
ras statlig styrning även utifrån att skolan ska motverka betydelsen av 
klass och genus för utbildningsval; jämlikhetsprincipen har genomslag i 
läroplanen. Regeringen framhåller också betydelsen av en individualiserad 
undervisning, valmöjligheter och elevinflytande i en enhetlig skola. Dessa 
resonemang skulle kunna tolkas som ett genomslag för brukarinflytande-
principen. I Lgr 69 kopplas dock elevinflytande uteslutande till en mer 
effektiv utbildning snarare än brukarinflytande i skolan; brukarinflytan-
deprincipen har inget genomslag. 
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5.2.2 Likvärdighet och decentralisering 
Under 1970-talet blev frågan om en decentralisering av skolan ett fram-
trädande inslag i utbildningspolitiken. Dessa decentraliseringssträvanden 
kan härledas från en växande kritik av den tidiga efterkrigstidens centrali-
sering av skolan. Frågan uppmärksammades om inte åtminstone en del av 
skolans problem var en konsekvens av den långtgående centralisering av 
skolväsendet som hade genomförts under 1950- och 1960-talet (SOU 
1973:48).72 En decentralisering var enligt Länsskolnämndsutredningen 
(LN-utredningen) en möjlig lösning på skolans undervisnings- och organi-
sationsproblem (SOU 1973:48).73 LN-utredningens uppdrag var att stu-
dera förutsättningarna för en eventuell decentralisering av ansvar för sko-
lan från stat till landsting eller kommuner (SOU 1973:48, s 38). LN-
utredningen konstaterar att det svenska skolsystemet är starkt centrali-
serat: 

Det svenska utbildningssystemet är starkt enhetligt till sin struktur. Detta 
har åstadkommits genom att de övergripande besluten om mål, riktlinjer, 
organisation och resursramar fattas centralt av regering och riksdag. Beslu-
ten om skolformerna är den primära grunden. Enhetligheten i uppbyggnad, 
verksamhet och funktion erhålles sedan genom utformningen i detalj av de 
bestämmelser som reglerar skolväsendet (SOU 1973:48, s 25). 

En eventuell decentralisering av skolan bör enligt LN-utredningen inte 
genomföras på ett sådant sätt att den minskar skolans enhetlighet och 
likvärdighet. Ett större kommunalt ansvar motiveras utifrån att ett sådant 
kan leda till en bättre anpassning av undervisningen till lokala förhållan-
den (SOU 1973:48, s 54). Enligt LN-utredningen bör dock regeringen 
avstå från nationella anvisningar gällande vad av skolans verksamhet som 
ska decentraliseras; det bör avgöras på lokal nivå och i varje enskild skola 
(SOU 1973:48, s 56). Det handlar således om en ganska begränsad decent-

72 Skolans centralisering påbörjades redan under andra halvan av 1800-talet. Den 
första centrala myndigheten för folkskolan inrättades 1864 i form av en Folksko-
lebyrå i Ecklesiastikdepartementet. 1914 etablerades Folkskolöverstyrelsen som 
1918 döptes om till Skolöverstyrelsen (SÖ). 1919 slogs gamla SÖ samman med 
Överstyrelsen för rikets allmänna läroverk och bildade därmed ett nytt centralt 
ämbetsverk, nya SÖ (SOU 1973:48). 
73 Utifrån en större samhällelig debatt gällande decentralisering av statlig verksam-
het tillsattes LN-utredningen för att behandla frågan om en decentralisering av 
skolan (SOU 1973:48). 
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ralisering. Överlag betonas vikten av en stark statlig styrning av skolan i 
betänkandet (SOU 1973:48). 

För ett statligt inflytande talar i första hand, att det är ett elementärt rättvi-
sekrav, att man i alla delar av landet får en i görligaste mån lika tillgång till 
utbildning och att undervisningen kvalitetsmässigt är så likvärdig som möj-
ligt (SOU 1973:48, s 57). 

LN-utredningen försvarar en stark statlig styrning, men föreslår också 
ökat kommunalt ansvar och minskad regelstyrning av skolan. Ett åter-
kommande argument i betänkandet för en decentralisering av skolan är att 
1971 års kommunsammanslagningar skapat bättre ekonomiska förutsätt-
ningar för ett ökat kommunalt ansvar (SOU 1973:48, s 56–57). LN-
utredningen förordar ett kommunalt ansvar för den dagliga verksamheten 
och ett statligt ansvar för innehåll och resultat (SOU 1973:48, s 92). Dessa 
resonemang om decentralisering har dock en ganska övergripande karak-
tär. Det finns inga preciseringar i betänkandet gällande vilka delar av 
verksamheten som bör överlåtas till kommuner eller enskilda skolor (SOU 
1973:48, s 186). LN-utredningen tar avstånd från förändringar av grund-
läggande styrningsprinciper för skolan (SOU 1973: 48, s 197–198). Slut-
satsen blir att LN-utredningen, talet om decentralisering till trots, förordar 
en stark statlig styrning av skolan i enighet med 1960-talets utbildningspo-
litiska strävanden. Sammanfattningsvis präglas betänkandet av strävanden 
till offentligt inflytande i skolan. LN-utredningen argumenterar för en 
statlig styrning av skolan för en likvärdig utbildning; likvärdighetsprinci-
pen har ett starkt genomslag i betänkandet. 

5.2.3 Statlig styrning – likvärdighet och jämlikhet 
Efter etableringen av enhetsskolan var frågan om skolans organisations-
form inte lika framträdande i den utbildningspolitiska debatten. Utbild-
ningspolitiken under 1970-talet kännetecknas snarare av ett fokus på sko-
lans inre förhållanden och pedagogik. SIA-utredningen tillsattes 1970 för 
att undersöka villkoren för skolans undervisning med fokus på elever med 
skolsvårigheter (SOU 1974:53). SSK-utredningen tillsattes 1972 för att 
undersöka förutsättningar för en decentralisering av skolan (SOU 
1974:36). Respektive utredning lämnade sina första huvudbetänkanden 
1974 och slutbetänkanden 1978.  

SSK-utredningens första huvudbetänkande är en kunskapsöversikt av 
ansvarsfördelningen i skolan mellan kommun, landsting och stat (SOU 
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1974:36).74 SSK-utredningens första betänkande är en sammanställning av 
sakförhållanden i skolan och innehåller få principiella resonemang. I likhet 
med Lgr 69 förenar SSK-utredningen likvärdighetssträvanden med beto-
ning på individualiserad undervisning i skolan (SOU 1974:36). Utredning-
en förordar en något svagare statlig styrning av skolan. Den framhåller att 
etableringen av enhetsskolan innebär att det finns mindre behov av en 
stark statlig styrning: 

De stora utbildningsreformerna, uppbyggnaden av ett enhetligt skolsystem 
och en likvärdig utbildningsstandard har gjort det nödvändigt att ha en 
statlig reglering av skolväsendet under en lång uppbyggnadstid. Denna pe-
riod kan dock nu anses avslutad (SOU 1974:36, s 216). 

SIA-utredningens första huvudbetänkande präglas av många principiella 
resonemang och reformförslag (SOU 1974:53). SIA-utredningens övergri-
pande problem är hur skolans undervisning ska kunna förbättras, framför 
allt för underprivilegierade elever med svårigheter i skolan (SOU 1974:53, 
s 63). SIA-utredningen behandlar samma grundproblematik som Lgr 69. 
Det vill säga att inom ramen för en enhetlig skola organisera undervis-
ningen på ett sådant sätt att den fungerar i heterogena klasser bestående 
av elever med skilda förutsättningar och behov: 

Riksdagsbeslutet 1962 medförde en radikal förändring inte bara av skolans 
organisation och innehåll utan också av dess inre arbete och åtgärderna för 
elever med skolsvårigheter. För att kunna lösa de pedagogiska problem som 
är förenade med undervisning i heterogena klasser gjordes individualisering 
till en viktig princip (SOU 1974:53, s 221). 

SIA-utredningen menar att individualiserad undervisning är en möjlig 
lösning på differentieringsproblematiken. Med en individualiserad under-
visning kan skolan anpassas till varje elevs förutsättningar och behov 
(SOU 1974:53, s 221). 75 I jämförelse med den ganska oproblematiska syn 
som präglar Lgr 69, framhåller SIA-utredningen att det finns svårigheter 
med att förena likvärdighet och en individualiserad undervisning i skolan. 
För att individualiserad undervisning inte ska leda till ökad ojämlikhet 

74 Betänkandet är till stor del en framställning av olika sakförhållanden i skolan, 
framförallt med utgångspunkt från Lgr 69 (SOU 1974:36). 
75 Enligt SIA-utredningen beror svårigheter i skolan till viss del på biologiska och 
psykiska problem hos eleven. Men huvudsakligen kopplas dessa svårigheter till 
elevens sociala miljö och den specifika undervisningssituationen (SOU 1974: 53, s 
125–128). 
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måste den enligt SIA-utredningen kombineras med kompensatoriska åt-
gärder för elever med svårigheter i skolan. 

Skolan har som väsentligt mål att ge varje elev lika möjligheter till utbild-
ning. Det är dock inte tillräckligt att enbart erbjuda samma rätt till utbild-
ningsplats, det är också nödvändigt att ge den hjälp i fråga om pedagogiska 
stödinsatser som många elever behöver för att få en med övriga likvärdig 
studiesituation (SOU 1974:53, s 64).  

SIA-utredningen diskuterar bakomliggande orsaker till svårigheter för 
elever och möjliga åtgärder för att minska dessa problem. Enligt SIA-
utredningen har specialundervisning blivit en allt för vanlig standardlös-
ning.76 SIA-utredningen är kritisk mot differentiering av elever i special-
klasser eftersom en sådan uppdelning kan underminera de utjämnande 
effekter för utbildningsframgång som var en viktig utgångspunkt för eta-
bleringen av enhetsskolan. SIA-utredningen framhåller att elever med skol-
svårigheter i så stor utsträckning som möjligt ska integreras i den normala 
undervisningen. Samtidigt betonas att en sådan integrerad undervisning 
också kräver andra sociala åtgärder från samhällets sida. Det är ett pro-
blem som inte enbart kan lösas i skolan (SOU 1974:53, kap. 5). 

Överlag är likvärdighets- och jämlikhetssträvanden tongivande i SIA-
utredningens första huvudbetänkande, men ett ökat inflytande för elever i 
skolan var också en central målsättning. Enligt SIA-utredningen är indivi-
dualiserad undervisning inte enbart en bra pedagogisk metod för under-
visning av heterogena klasser utan grundläggande för elevinflytande i sko-
lan. 

Enligt utredningens mening måste… arbetslaget i samverkan med eleverna 
hela tiden vara den styrande faktorn i den metodiska uppläggningen av 
skolarbetet, och läromedlen bör därvid ge möjligheter till alternativa vägar 
vid planeringen av undervisningen. Denna valmöjlighet är även nödvändig 
om eleverna skall kunna ges ett större inflytande vid studieplanläggningen 
(SOU 1974:53, s 333). 

Enligt SIA-utredningen är elevinflytande i skolan grundläggande för en 
bättre undervisning, studiemiljö, individualiserad undervisning och demo-
kratisk fostran (SOU 1974:53, s 304). 

Sammanfattningsvis präglas betänkande av en tonvikt på strävanden till 
offentligt inflytande i skolan. SSK- och SIA-utredningen förordar statlig 

                                                      
76 Enlig SIA-utredningen hade cirka 35–40 procent av eleverna någon form av 
specialundervisning under skoltiden. 
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styrning av skolan för en likvärdig utbildning; likvärdighetsprincipen har 
ett starkt genomslag i betänkandena. SIA-utredningen anför till skillnad 
från SSK-utredningen argument för ökad jämlikhet och brukarinflytande 
genom förslag om kompensatorisk undervisning och ökat elevinflytande i 
skolan; jämlikhetsprincipen och brukarinflytandeprincipen har genomslag 
i betänkandet. 

5.2.4 Genombrott för brukarinflytande 
1975 lägger SSK-utredningen fram ett betänkande som är mer kritiskt till 
den statliga styrningen av skolan än tidigare betänkanden (SOU 1975:9). 
SSK-utredningen framhåller i likhet med Lgr 69, LN- och SIA-utredningen 
att likvärdighet i skolan ska förenas med en individualiserad undervisning 
anpassad efter lokala behov. Men till skillnad från exempelvis LN-
utredningen menar SSK-utredningen att det finns en motsättning mellan 
strävanden till statlig styrning och strävanden till individualiserad under-
visning i skolan (SOU 1975:9). Enligt SSK-utredningen leder centralstyr-
ning till en begränsad lokal autonomi för enskilda skolor och lärare, vilket 
försvårar en anpassning av undervisningen till lokala behov (SOU 1975:9, 
s 13). 

Det nuvarande statliga regelsystemet med en uttalad central och likformig 
styrning av skolan utgör i många avseenden ett hinder för att ge individerna 
i och kring skolan möjligheter att utforma skolans verksamhet med större 
hänsyn tagen till lokala förutsättningar (SOU 1975:9, s 13). 

Enligt SSK-utredningen kan en ökad autonomi för enskilda skolor leda till 
en förbättrad anpassning av undervisning till lokala förhållanden och in-
dividuella behov (SOU 1975:9). SSK-utredningen föreslår en decentrali-
sering och ett större inflytande för kommuner, brukare och enskilda sko-
lor. SSK-utredningen resonerar förhållandevis utförligt gällande för- och 
nackdelar med centralstyrning respektive lokalt inflytande i skolan. Utred-
ningen eftersträvar ett ökat inflytande för lokala aktörer i skolan, men 
framhåller också att brukarinflytande kan vara problematiskt ur ett de-
mokratiperspektiv: 

I en representativ demokrati kommer medborgarinflytandet till uttryck 
främst genom att de förtroendevalda fattar beslut på kommuninvånarnas 
uppdrag. Det finns emellertid för närvarande en allmän strävan att söka 
nya former för att på olika sätt bredda det demokratiska inflytandet på 
olika samhällsfrågor. […] Det är alltså en fråga om att finna en lämplig av-
vägning mellan olika grupper inom skolan – personal, elever, föräldrar – 
och från medborgarna utanför skolan (SOU 1975:9, s 23). 
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Citatet illustrerar en dubbelhet hos SSK-utredningen gällande strävanden 
till statlig styrning och brukarinflytande i skolan. Å ena sidan vill utred-
ningen bevara vad den uppfattar som positivt med statlig styrning: en 
enhetlig organisation och en likvärdig utbildning. Å andra sidan menar 
utredningen att den statliga styrningen ger upphov till många problem: 
bristande lokalt inflytande och en ineffektiv användning av resurser (SOU 
1975:9, s 13, 96). 

SSK-utredningen har vissa betänkligheter gällande minskad centralstyr-
ning och framhåller att en decentralisering kräver att kommuner och lä-
rare tar större ansvar för likvärdigheten i skolan (SOU 1975:9, s 92).77 
Trots dessa invändningar anser SSK-utredningen att brukarinflytandet bör 
öka som en del av en allmän decentralisering av skolan. Den föreslår ett 
ökat inflytande till brukare, kommuner och enskilda huvudmän, exempel-
vis genom ett större kommunalt ansvar för skolan och införande av ett 
schablonbaserat statsbidragssystem (SOU 1975:9, 14–16, kap. 9).78 Enligt 
utredningen kan ökat brukarinflytande leda till ökad trivsel, förbättrad 
arbetsmiljö och ökat engagemang från lärare och elever (SOU 1975:9, s 
25).  

Förutom argument om brukarinflytande motiveras en decentralisering 
av skolan också utifrån jämlikhetsargument. Enligt SSK-utredningen har 
kommuner större kännedom om lokala förhållanden och därmed bättre 
möjligheter än staten till en effektiv fördelning av utbildningsresurser efter 
behov i respektive skola (SOU 1975:9, s 28). SSK-utredningen är kritisk 
mot att många skolor, trots grundskolans struktur av enhetsskola, diffe-
rentierar elever i olika klasser efter nivågruppering. Detta är enligt SSK-

77 SSK-utredningen betonar värdet av likvärdighet i skolan. Men den menar att det 
krävs en förändrad styrning av skolan, från regelstyrning till ideologisk styrning, 
för att realisera denna målsättning. Skolan likvärdighet ska enligt SSK-utredningen 
i första hand realiseras genom ett större likvärdighetspatos hos skolans personal 
(SOU 1975:9). 
78 Det vill säga en klumpsumma från staten i proportion i förhållande till antalet 
elever i respektive kommun (SOU 1975:9, s 36–39). Det nya statsbidragssystem 
som infördes 1979 var inte schablonbaserat, men innebar att kommunen fick 
något större möjligheter till lokala prioriteringar. 85 procent av statsbidragen 
förblev dock direkt kopplade till skolledar- och lärartjänster i skolan (SOU 
1978:65, kap. 6). 
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utredningen en tveksam organisering av undervisningen ur ett jämlikhets-
perspektiv (SOU 1975:9, s 36–39).79 

Överlag karaktäriseras betänkandet av en viss tvetydighet gällande of-
fentligt och privat inflytande i skolan. SSK-utredningen argumenterar för 
en statlig styrning av skolan utifrån likvärdighets- och jämlikhetsargument 
men kritiserar samtidigt den statliga styrningen av skolan. SSK-
utredningen menar att skolan kännetecknas av ett för litet lokalt infly-
tande. En kritik som motiverar förslag till decentralisering och brukarin-
flytande. Sammanfattningsvis har likvärdighets-, jämlikhets- och brukarin-
flytandeprincipen genomslag i betänkandet.  

5.3 Decentraliseringens dilemman 1976–1980 
Under 1970-talet experimenterade länder i västvärlden med nya former av 
styrning i den offentliga sektorn, inte minst i skolan. Begrepp som decent-
ralisering, mål- och resultatstyrning diskuterades i samhällsvetenskaplig 
forskning och utbildningspolitik (Berg 1981). I Sverige fanns en politisk 
opinion för en decentralisering av statens verksamhet. Socialdemokratins 
valnederlag 1976 kan åtminstone till viss del förstås som ett resultat av en 
växande kritik av statens och samhällets centralisering under efterkrigsti-
den (Bergström 1987, s 60).  

Utbildningspolitiken påverkades av opinionsvindarna i samhället. Frå-
gan om en decentralisering av skolan var ett återkommande krav i den 
utbildningspolitiska debatten under 1970-talet (Wahlström 2002). SSK-
utredningen (SOU 1976:10) och 1976 års kommunalekonomiska utred-
ning (KE-utredningen) (SOU 1977:48) behandlade frågan om skolans 
decentralisering. Utredningarna föreslog bland annat förändringar av 
statsbidragssystemet och ett större kommunalt inflytande i skolan.80 SIA-
utredningen (SOU 1974:53) föreslog redan 1974 införande av skolnämn-
der med representation för personal och brukare. Men förslaget genom-
fördes inte eftersom regeringen återremitterade frågan till fortsatt utred-
ningsarbete (prop. 1975/76:39). Vid mitten av 1970-talet fick SSK-
utredningen nya direktiv från regeringen om att undersöka de fristående 
skolornas ställning inom skolväsendet (DsU 1977:20, DsU 1978:6). 

79 Under 1970-talet kunde eleven i högstadiet välja mellan allmän eller särskild 
kurs i matematik, engelska, tyska och franska (SOU 1975:9, s 37). 
80 SSK- och KE-utredningens betänkanden (SOU 1976:10, SOU 1977:48) handlar 
till stor del om andra frågor än om skolans styrning och får därför en relativt 
kortfattad behandling i föreliggande avhandling. 
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Under 1970-talets sista år var en kritik av den statliga styrningen av 
skolan framträdande i utbildningspolitiska debatten. Utvecklingen från ett 
försvar till en kritik av den statliga styrningen blir tydlig vid en jämförelse 
av SIA- respektive SSK-utredningens första huvudbetänkanden 1974 och 
slutbetänkanden 1978. Överlag förordar utredningarna 1974 en stark 
statlig styrning av skolan för en nationellt likvärdig utbildning. 1978 är 
båda utredningarna kritiska till den statliga styrningen, vilken beskrivs 
som ett hinder för skolans utveckling. För att minska dessa problem före-
slår utredningarna en decentralisering och ökat brukarinflytande i skolan 
(SOU 1978:4, SOU 1978:65). 

5.3.1 Likvärdighet, brukarinflytande och fristående skolor 
Enligt SSK-utredningen är skolan underställd ett ”dubbelt huvudmanna-
skap”, en delad ansvarsfördelning för skolan mellan stat och kommun 
(SOU 1976:10). Ett formellt kommunalt huvudmannaskap för grund- och 
gymnasieskolan kombineras med en nationell statlig styrning av skolan. 
Enligt SSK-utredningen är den statliga styrningen av skolan problematisk 
eftersom den leder till att kommuner har små möjligheter att anpassa 
undervisningen till lokala förhållanden och behov. Överlag betonas dock 
statens ansvar för att upprätthålla ett nationellt likvärdigt och enhetligt 
skolsystem (SOU 1976:10, s 17). 

Det kommunala ansvaret för skolans organisation och resurser skall dock 
alltjämt relateras till de mål staten ställt upp för skolan. Skolans mål och 
innehåll, förutom målet även riktlinjer samt tim- och kursplaner kommer 
även i framtiden att fastställas av staten. Den grundläggande principen om 
ett enhetligt skolsystem och en likvärdig utbildningsstandard för landets 
alla delar skall alltjämt gälla (SOU 1976:10, s 305). 

SSK-utredningen föreslår en begränsad decentralisering i form av ett ökat 
kommunalt ansvar för skolan och upprepar förslaget om ett schablonbase-
rat statsbidragssystem. Till skillnad från 1975 års betänkande framhåller 
dock SSK-utredningen i 1976 års betänkande att kommuner som missgyn-
nas av ett schablonbaserat statsbidragssystem måste kompenseras ekono-
miskt vid införande av ett sådant system (SOU 1976:10, s 20–21). 

KE-utredningen kompletterar i viss mån SSK-utredningens betänkande. 
Den behandlar också frågan om en reformering av skolans statsbidragssy-
stem, mer specifikt för- och nackdelar med specialdestinerade respektive 
generella statsbidrag (SOU 1977:48). I likhet med SSK-utredningen före-
slår KE-utredningen en övergång till ett schablonbaserat statsbidragssy-
stem. Det huvudsakliga argumentet för ett schablonbaserat statsbidragssy-
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stem är att det minskar statens administration och ökar kommunernas 
frihet till lokala prioriteringar i skolan (SOU 1977:48, s 11, 69–70). 

En fördel med en förskjutning i statsbidragsgivningen från specialdestine-
rade bidrag till skatteutjämningsbidraget är också att ansvaret för priorite-
ring mellan de olika kommunala verksamheterna därmed i ökad grad skulle 
åvila de kommunala beslutsinstanserna. Statsbidragets styrande effekt 
skulle därmed minska (SOU 1977:48, s 40). 

Enligt KE-utredningen kommer en övergång till ett schablonbaserat stats-
bidragssystem enbart få marginella effekter för skolans likvärdighet. Den 
framhåller att alternativa regleringsinstrument, exempelvis skollag och 
läroplaner, i lika stor utsträckning eller bättre än statsbidragsbestämmelser 
kan säkerställa skolans likvärdighet (SOU 1977:48, s 68). 

På SIA-utredningens initiativ tillsattes en arbetsgrupp (A-gruppen) i ut-
bildningsdepartementet för att undersöka villkoren för brukarinflytande i 
skolan (DsU 1977:20). SSK-utredningen fick vid ungefär samma tid nya 
direktiv från regeringen om en översyn av finansieringsvillkor för fri-
stående skolor (DsU 1978:6). A-gruppen föreslår i likhet med SIA-
utredningen en obligatorisk personal- och brukarrepresentation i skol-
nämnder. I jämförelse med SIA-utredningen betonar dock A-gruppen i 
större utsträckning betydelsen av att elever har inflytande i undervisningen 
(DsU 1977:20). 

Över huvud taget bör eleverna betraktas som personalens medarbetare i 
skolans verksamhet med möjlighet och rätt att påverka undervisningsfrågor 
och spörsmål gällande skollivet i övrigt (DsU 1977:20, s 77). 

Enligt A-gruppen kan ett ökat brukarinflytande i skolan bidra till en mer 
elevcentrerad pedagogik, en mer demokratisk skola och en bättre arbets-
miljö (DsU 1977:20, s 76, 83). A-gruppen framhåller dock att frågan om 
brukarinflytande i skolan måste vägas mot andra viktiga samhällsintres-
sen: 

Skolan som organisation kan inte helt sätta eleven i centrum i den mening-
en, att den utformas för att tillgodose varje elevs aktuella intressen, anlag 
och önskemål. Skolan är också utformad för att tillgodose vad samhället... 
betraktar som elevens bästa på sikt (DsU 1977:20, s 87). 

Inom SSK-utredningen tillsattes en enmansutredning med uppdrag att 
kartlägga de fristående skolornas ställning inom skolväsendet (FK-
utredningen). FK-utredningens fokus var betydelsen av internationella 
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konventioner för Sveriges förpliktelser visavi fristående skolor och poten-
tiella effekter av ökat brukarinflytande i skolan (DsU 1978:6, s 29).81 

FK-utredningen kan förstås som ett resultat av att frågan om fristående 
skolor kom upp på den utbildningspolitiska dagordningen i samband med 
ett ökat intresse i samhället för brukarinflytande, decentralisering och 
minskad statlig centralstyrning av den offentliga sektorn under 1970-talet. 
FK-utredningen poängeterar att det alltid har varit tillåtet för privatperso-
ner att bedriva skolverksamhet. ”Friskolefrågan” handlar således enligt 
FK-utredningen inte om fristående skolor är lagliga i Sverige, utan i vilken 
utsträckning de ska vara berättigade till statsbidrag. Enligt FK-utredningen 
har en formell rätt till etablering av fristående skolor underminerats av 
successivt försämrade finansieringsvillkor under 1960- och 1970-talet 
(DsU 1978:6, s 40, 58). Utredningen citerar 1969 års statsverksproposit-
ion: 

Samhället dvs. stat och kommuner påtagit sig ett i princip helt och fullt an-
svar för skolväsendet i vårt land, oavsett utbildningsstadium och oavsett 
utbildningsinriktning. [...] Planeringen av utbildningsväsendet sker dessu-
tom under beaktande av kravet på hushållning med resurserna. Mot denna 
bakgrund synes statsbidrag till en vid sidan av den samhälleliga utbild-
ningsorganisationen etablerad enskild utbildning förutsätta särskilda motiv 
(prop. 1969:1, s 236 citerat i DsU 1978:6, s 58).  

FK-utredningen kritiserar försämrade finansieringsvillkor och menar att 
argument om försämrad jämlikhet som grund för att neka statsbidrag till 
fristående skolor saknar stöd i lag och juridisk praxis (DsU 1978:6, s 62). 
Enligt FK-utredningen är statlig njugghet visavi fristående skolor en kon-
sekvens av en för stark statlig styrning av skolan. FK-utredningen argu-
menterar för ökat inflytande från elever och föräldrar (DsU 1978:6, s 78–
79). 

Föräldrarnas intresse, så som de uppfattar det, för sitt eget barns bästa i 
varje särskild fråga kan i normalfallet inte ifrågasättas […] Det är också 
stöttat av gällande bestämmelser och internationella konventioner (DsU 
1978:6, s 80). 

81 Internationella konventioner som innefattar förpliktelser att stater ska säker-
ställa möjligheter till undervisning utanför det offentliga skolväsendet är exempel-
vis FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och Europarådets 
konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande frihet-
erna (Wahlström 2009). 
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FK-utredningen förordar en förbättrad offentlig finansiering av fristående 
skolor. Huvudregeln bör enligt utredingen vara att staten ska ge statsbi-
drag till fristående skolor som uppfyller vissa krav. Enligt FK-utredningen 
kan fristående skolor bidra till pedagogisk förnyelse och vara ett alternativ 
till den offentliga skolan. Men FK-utredningen är också tydlig med att 
generösa villkor för fristående skolor kan hota den sammanhållna enhets-
skolan (DsU 1978:6). 

Ingendera av ytterlighetsståndpunkten torde vara realistisk. Även om man i 
fråga om den förra [förbud mot fristående skolor, förf. anm.] skulle bortse 
från demokratiska rättighetsaspekterna ger samhället redan nu betydande 
stöd åt enskilda skolor. […] Den senare [fullständig offentlig finansiering av 
fristående skolor, förf. anm.] torde kunna leda till uppenbart orimliga eko-
nomiska och organisatoriska konsekvenser… (DsU 1978:6, s 108).  

Sammanfattningsvis präglas betänkandena av strävanden mot offentligt 
inflytande i skolan för en nationellt likvärdig utbildning. Likvärdighets-
principen har genomslag i samtliga fyra betänkanden; ett starkt genomslag 
i SSK-utredningens samt genomslag i KE-utredningens, A-gruppens och 
FK-utredningens betänkanden (SOU 1976:10, DsU 1977:20, SOU 
1977:48, DsU 1978:6). I den första promemorian framhålls betydelsen av 
brukarinflytande i skolan; brukarinflytandeprincipen har ett starkt genom-
slag (DsU1977:20). I den andra promemorian betonas vikten av ökat för-
äldra- och brukarinflytande i skolan; föräldra- och brukarinflytandeprin-
cipen har genomslag. I denna promemoria finns också en kritik av statliga 
jämlikhetssträvanden i skolan; jämlikhetsprincipen har genomslag som 
underideologi (DsU 1978:6). 

5.3.2 Statlig styrning och decentralisering 
SIA-utredningen fick direktiv av regeringen att producera ett kunskapsun-
derlag inför en eventuell decentralisering av skolan (SOU 1978:4, s 25). 
SIA-utredningens slutbetänkande handlar om skolans organisation snarare 
än om principiella resonemang om skolans styrning.82 Bland annat inne-
fattar betänkandet en bakgrund till skolans framväxt under 1800- och 
1900-talet. Betänkandets karaktär av kunskapsunderlag innebär att det 
innehåller förhållandevis få reformförslag. Överlag förordar SIA-
utredningen en statlig styrning av skolan för ett effektivt utbildningssystem 
utformat efter samhälleliga behov av utbildning (SOU 1978:4). Efterkrigs-

82 Exempelvis samband mellan skolstorlek och skolans kostnader (SOU 1978:4). 
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tidens skolreformer beskrivs i betänkandet som en naturlig utveckling mot 
ett mer integrerat och rationellt skolsystem: 

Den genomgripande omdaning av hela det svenska utbildningsväsendet, 
som startade med 1940-talets skolutredningar och som nu håller på att av-
slutas genom skapandet av en ny enhetlig högskola, har präglats av en 
obruten strävan till samordning och sammansmältning av tidigare parallella 
skolformer och utbildningssystem (SOU 1978:4, s 216) 

Enligt SIA-utredningen var centraliseringen av skolan under 1950-talet 
och 1960-talet en olycklig bieffekt av strävanden till likvärdighet och en-
hetlighet i skolan under denna tid. Den nya grundskolans krav på under-
visning i alla ämnen och behöriga ämneslärare ledde till sammanslagning 
av skolor och större elevupptagningsområden (SOU 1978:4, s 39). SIA-
utredningen framhåller att en stark statlig styrning av skolan var nödvän-
dig under enhetsskolans uppbyggnadsfas och för en mer jämlik fördelning 
av utbildningsresurser i samhället (SOU 1978:4, s 59–61, 77). SIA-
utredningen är dock kritisk till vissa aspekter av den statliga styrningen. 
Utredningen menar att bristande lokal autonomi och stora skolenheter 
kan leda till vantrivsel i skolan och försämrade utbildningsresultat. För att 
åtgärda dessa problem föreslår SIA-utredningen en begränsad decentrali-
sering genom ökat brukarinflytande, större lokal autonomi och mindre 
skolor. SIA-utredningen är tydlig med att dessa reformer måste genomfö-
ras på ett sådant sätt så att de inte hotar likvärdighets- och jämlikhetsar-
betet i skolan (SOU 1978:4, s 78, 290–291). 

Om en decentralisering av beslutsprocessen inom skolan skall kunna ge-
nomföras utan uppgivande av kravet på ett i grundläggande avseenden lik-
värdigt skolväsenden i olika delar av landet, måste de lokala beslutsfattarna 
vara helt införstådda… med målen för verksamheten… [och] grundläg-
gande skolpolitiska tankegångar och beslut… (SOU 1978:4, s 26).  

Enligt SIA-utredningen kan organisatoriska förändringar enbart i begrän-
sad utsträckning åtgärda skolans problem. Den framhåller att huvudelen 
av dessa problem inte kan härledas från skolan utan härrör från sociala 
problem och konflikter i samhället (SOU 1978:4, s 386). Likväl betonar 
SIA-utredningen att statliga åtgärder kan minska betydelsen av sociala 
bakgrundsfaktorer (t.ex. klass och genus) för utbildningsval, bland annat 
genom en aktiv studie- och yrkesorientering (SOU 1978:4, s 165–166, s 
216). Överlag försvarar SIA-utredningen 1960- och 1970-talets skolre-
former eftersom de enligt utredningen har bidragit till att minska den soci-
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ala bakgrundens betydelse för utbildningsframgång och utbildningsval 
(SOU 1978:4, s 135).  

Sammanfattningsvis präglas betänkandet av en dominans för strävan-
den till offentligt inflytande i skolan. SIA-utredningen förordar statlig 
styrning av skolan för en likvärdig utbildning och ökad jämlikhet gällande 
val av utbildning; likvärdighetsprincipen har ett starkt genomslag och 
jämlikhetsprincipen har genomslag i betänkandet. SIA-utredningen menar 
att vissa aspekter av den statliga styrningen av skolan är ett hinder för 
brukarinflytande i skolan; brukarinflytandeprincipen har genomslag i 
betänkandet. 

5.3.3 Kritik av statlig styrning 
I jämförelse med SIA-utredningen innefattar SSK-utredningens slutbetän-
kande en mer ingående diskussion om skolans styrning (SOU 1978:65). 
Betänkandet inleds med en principiell förklaring att en likvärdig skola är 
en central målsättning för utbildningspolitiken (SOU 1978:65, s 9). SSK-
utredningens inledande resonemang framstår dock vid en betraktelse av 
betänkandet i sin helhet mer som en anpassning till statliga utredningsdi-
rektiv än en korrekt bild av SSK-utredningens utbildningspolitiska linje. I 
jämförelse med utbildningspolitiken under första halvan av 1970-talet 
framstår slutbetänkandet 1978 som betydligt mer kritiskt till den statliga 
styrningen av skolan. Enligt SSK-utredningen har politiska strävanden till 
enhetlighet och likvärdighet i skolsystemet lett till minskat kommunalt 
inflytande, sämre anpassning av undervisning efter lokala behov, och en 
ekonomiskt ineffektiv skola. Utifrån denna problembild föreslår SSK-
utredningen en decentralisering: större kommunalt ansvar för skolledar- 
och lärartjänster samt ett schablonbaserat statsbidragssystem (SOU 
1978:65, s 18, 21–22).83 

SSK-utredningen föreslår en målstyrning av skolan. Staten ska ange nat-
ionella målsättningar, men överlåta till kommunen som huvudman att 
realisera dessa målsättningar. Ett större kommunalt ansvar kommer enligt 
SSK-utredningen leda till en förbättrad anpassning av undervisning till 
lokala förutsättningar och behov (SOU 1978:65, s 25–26, 64–65, 96–99). 
SSK-utredningen diskuterar huruvida en försvagad centralstyrning och 
decentralisering av skolan riskerar att leda till minskad likvärdighet. Slut-
satsen är dock att decentraliseringens fördelar väger tyngre än eventuella 
nackdelar (SOU 1978:65, s 42–43, 76–77): 

83 Ett förslag som avvisas av regeringen (prop. 1980/81:107). 
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Enligt vår mening är de problem som kan vara förenade med ett kommu-
nalt planeringsansvar möjliga att bemästra. Vinsterna genom lokal anpass-
ning av skolan till elevernas behov uppväger vida de uppoffringar som 
måste göras för att komma tillrätta med de problem som berörts ovan 
(SOU 1978:65, s 77). 

Enligt SSK-utredningen ska staten ha ansvar för att säkerställa att alla 
medborgare har tillgång till likvärdig utbildning, men kommunen ska ha 
huvudansvar för undervisningen i skolan (SOU 1978:65, s 60). 

SIA- och SSK-utredningen betonar i respektive slutbetänkande betydel-
sen av jämlikhet. SSK-utredningen menar dock till skillnad från SIA-
utredningen att ökad jämlikhet i skolan kan åstadkommas genom en de-
centralisering av ansvar för skolan till kommuner. Enligt SSK-utredningen 
har kommuner en bättre kännedom om lokala förhållanden och därmed 
bättre förutsättningar än staten till riktade stödåtgärder för underprivilegi-
erade elever. Kommunen bör därför enligt SSK-utredningen ha ett stort 
inflytande över fördelning av ekonomiska resurser till skolor (SOU 
1978:65, s 12, 44). 

En likvärdig utbildningsstandard kan alltså enligt vår bedömning inte be-
gränsas till en större jämlikhet i bemärkelsen att alla skall ha samma till-
träde till utbildning och behandlas lika under utbildningen. De som har 
speciella behov eller svårigheter skall tvärtom behandlas olika i syfte att en 
större jämlikhet ska föreligga vid utbildningens slut än vid dess början 
(SOU 1978:65, s 44). 

En decentralisering av skolan kan enligt SSK-utredningen leda till en mer 
effektiv samordning mellan skola och socialtjänst på kommunnivå. En 
samordning av sociala hjälpinsatser som utgår från hela elevens livssituat-
ion har enligt utredningen större utsikter till framgång än åtgärder som är 
begränsade till skolan (SOU 1978:65, s 53–54). I likhet med SSK-
utredningens tidigare betänkanden betonas att ett ökat brukarinflytande i 
skolan kan leda till en förbättrad anpassning av undervisningen till lokala 
förhållanden (SOU 1978:65, s 11). 

Överlag argumenterar SSK-utredningen för en decentralisering och ett 
ökat inflytande för kommuner i skolan. Enligt SSK-utredningen är en de-
centralisering nödvändig för ökad effektivitet, jämlikhet och större brukar-
inflytande (SOU 1978:65, s 75). Utifrån dessa antaganden förordar SSK-
utredningen ett schablonbaserat statsbidragssystem och ”kommunali-
sering” av ansvar för den undervisande personalen. Dessa förslag var kon-
troversiella vilket framkommer av att två av SSK-utredningens ledamöter 
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reserverade sig mot betänkandet. Ledamöterna menade att en decentrali-
sering skulle kunna leda till försämrad likvärdighet i skolan:  

Det finns risk att det utbildningspolitiska mål, som vi samtliga är ense om – 
kravet på en likvärdig utbildningsstandard och ett enhetligt skolsystem – 
skulle motverkas av utredningens förslag (SOU 1978:65, s 99).  

Sammantaget präglas betänkandet av motstridiga strävanden gällande 
offentligt och privat inflytande i skolan. SSK-utredningen förordar ökad 
jämlikhet i skolan genom en omfördelning av resurser till underprivilegie-
rade elever. Att dessa jämlikhetssträvanden handlar om en omfördelning 
av resurser på kommunnivå snarare än via statlig styrning har mindre 
betydelse; jämlikhetsprincipen har genomslag i betänkandet. SSK-
utredningens syn på likvärdighet i skolan är något svårare att avgöra. Å 
ena sidan är SSK-utredningen kritisk mot vissa aspekter av den statliga 
styrningen. Å andra sidan betonas betydelsen av likvärdighet i skolan. 
Efter en vägning av styrkan i dessa resonemang är bedömningen att SSK-
utredningen i huvudsak är kritisk mot statliga likvärdighetssträvanden i 
skolan; likvärdighetsprincipen har genomslag som underideologi i betän-
kandet. SSK-utredningen menar att decentralisering kan bidra till ökat 
brukarinflytande i skolan; brukarinflytandeprincipen har genomslag i 
betänkandet. Mest signifikant är likvärdighetsprincipens försvagning till 
underideologi, vilket utgör ett brott med tongivande strävanden i utbild-
ningspolitiken under första halvan av 1970-talet. 

5.3.4 Decentralisering och brukarinflytande 
Förutom nya direktiv till SIA- och SSK-utredningen gällande en decentrali-
sering av skolan tillsatte regeringen 1975 Decentraliseringsutredningen 
(DC-utredningen) (SOU 1978:52). Enligt DC-utredningen kan en decent-
ralisering leda till en effektivisering av välfärdstjänster och en demokrati-
sering av den offentliga sektorn. DC-utredningen framhåller dock att en 
viss statlig centralstyrning av den offentliga sektorn är nödvändig för att 
säkerställa nationellt likvärdiga välfärdstjänster: 

Målet för den offentliga verksamheten måste tillsammans med medlen fast-
ställas centralt. Likvärdighet i levnadsvillkoren oavsett bostadsort kräver 
ett samspel mellan de olika åtgärderna och i många fall en geografisk över-
blick. […] De resurser som gemensamt skapas i samhället skall tillgodose 
behoven i olika delar av landet (SOU 1978:52, s 63).  

DC-utredningen är dock kritisk gällande delar av den statliga styrningen,
bland annat utvecklingen mot centralisering och storskaliga lösningar i
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den offentliga sektorn under 1950- och 1960-talet. Enligt DC-utredningen 
har centraliseringen bidragit till försämrade möjligheter för medborgarna 
till inflytande i samhället. För att motverka denna utveckling presenterar 
utredningen två förslag med betydelse för skolan: en decentralisering av 
ansvar till kommuner och ett ökat inflytande för brukare i den offentliga 
sektorn (SOU 1978:52, s 57). 

Tendenserna till koncentration i näringsliv och samhället och utvecklingen 
mot en mer komplicerad förvaltning behöver motvikter. I ett demokratiskt 
samhälle är det naturligt att människorna har inblick och inflytande i olika 
verksamheter. Arbetslivet är ett sådant område, skolan och boendemiljön 
två andra områden (SOU 1978:52, s 57).  

Enligt utredningen kan en decentralisering av den offentliga sektorn bidra 
till demokratisering av samhället och effektivisering av välfärdstjänster. 
Enligt DC-utredningen finns ingen inneboende motsättning mellan nation-
ell likvärdighet och en decentralisering av ansvar till lokal nivå. Staten 
föreslås ange nationella politiska målsättningar för den offentliga sektorn 
och kommuner ska kunna anpassa verksamheten efter lokala behov (SOU 
1978:52, s 13). DC-utredningen präglas dock av en viss ambivalens gäl-
lande synen på den statliga styrningen. Å ena sidan presenteras en bild av 
harmonisk samverkan mellan stat, kommun och lokala aktörer utan större 
behov av samordning och statliga regleringar. Å andra sidan betonas be-
hovet av ”starka centrala styrmedel” för att säkerställa nationella likvär-
dighetsmål i den offentliga välfärden (SOU 1978:52, s 59– 60 ).  

Överlag präglas betänkandet av strävanden till offentligt och privat in-
flytande i skolan. Nödvändigheten av statlig styrning för att säkerställa 
nationellt likvärdiga välfärdstjänster betonas i betänkandet; likvärdighets-
principen har genomslag. DC-utredningen förordar också ökat brukarin-
flytande i den offentliga sektorn; brukarinflytandeprincipen har genomslag 
i betänkandet. 

5.3.5 Decentralisering och likvärdighet 
SIA-, SSK- och DC-utredningen förordar en decentralisering av skolan 
eller av den offentliga sektorn. Utredningarnas förslag var kontroversiella, 
vilket framkommer i den kritik som återfinns i reservationer och särskilda 
yttranden till betänkandena. Regeringens uppföljning av utredningarnas 
förslag präglas också av försiktighet. I huvudsak är regeringen enig med 
utredningarnas strävanden till en decentralisering och ökat brukarinfly-
tande i skolan. Dock är regeringen skeptisk till utredningarnas reformför-
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slag. Framför allt gällande eventuella negativa konsekvenser av en decent-
ralisering för likvärdigheten i skolan (prop. 1978/79:100, bilaga 12). 

En följd av SIA-reformen är att skolorna på sikt kommer att uppvisa allt 
större olikheter. Förskjutningen av ansvaret till lokala myndigheter kom-
mer att medföra större möjligheter för varje skola att anknyta verksamhet-
en till den lokala miljön. Jag ser mycket positivt på denna utveckling, men 
vill i sammanhanget även påpeka vikten av en likvärdig utbildningsstan-
dard i alla delar av landet (prop. 1978/79:100, bilaga 12, s 241). 

Regeringen framhåller betydelsen av statlig styrning av skolan för att sä-
kerställa en nationellt likvärdig utbildning. Den har dock tagit intryck av 
utredningarnas förslag så tillvida att den lägger en proposition om ökat 
brukarinflytande i skolan (prop. 1979/1980:182): 

För att skolan skall kunna fullgöra de uppgifter som här har angetts krävs 
att inte bara personalen utan också att elever och föräldrar har ett medin-
flytande över skolverksamheten och därigenom känner ett medansvar for 
denna (prop. 1979/80:182, s 16).   

Regeringens proposition (prop. 1979/80:182) är dock betydligt mer försik-
tig gällande brukarinflytande i skolan än exempelvis SSK-utredningens 
förslag (SOU 1975:9, SOU 1978:65).84 Regeringen är negativ till skol-
nämnder med obligatorisk majoritetsrepresentation för brukare och per-
sonal. Regeringen återremitterar förslaget med hänvisning till att elevinfly-
tandet redan har stärkts tillräckligt i skolan genom etablering av samar-
betsnämnder. Istället föreslår regeringen ett stärkt brukarinflytande genom 
införande av samråds- och informationsskyldighet för rektorer i grundsko-
lan (prop. 1979/80:182, s 5, 16, 23). Regeringens tar avstånd från SSK-
utredningens förslag om ett schablonbaserat statsbidragssystem för skolan 
och gick på SIA-utredningens linje om en fortsatt koppling mellan statsbi-
drag och lärar- och skolledartjänster (prop. 1978/79:100). Sammanfatt-
ningsvis är statlig styrning för en likvärdig utbildning och jämlikhet i sko-
lan tongivande i budgetpropositionen. Regeringen förordar också ökat 
brukarinflytande i skolan. Likvärdighets-, jämlikhets- och brukarinflytan-
deprincipen har genomslag i propositionen (prop. 1978/79:100). I en an-
nan proposition föreslår regeringen ökat elev- och föräldrainflytande i 
skolan; brukarinflytandeprincipen har genomslag i propositionen (prop. 
1979/80:182). 

84 SSK-utredningens förslag innebar etablering av skolnämnder med 50 procent av 
platserna reserverade för elever eller föräldrar (prop. 1979/80:182, s 5). 
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5.4 Dominerande utbildningsideologi 1969–1980 
I föreliggande avsnitt redogörs för analysens tredje steg gällande den do-
minerande utbildningsideologins sammansättning och förändring 1969–
1980. Det sammanlagda resultatet indikerar en dominans i utbildningspo-
litiken för utbildningsideologiska principer som förordar offentligt infly-
tande över skolans styrning. Likvärdighetsprincipen har ett starkt infly-
tande och även jämlikhetsprincipen präglar utbildningspolitiken. Likvär-
dighets- och jämlikhetsprincipen har tillsammans genomslag i nio doku-
ment. En stark statlig styrning för nationell likvärdighet och jämlikhet i 
skolan präglar den dominerande utbildningsideologin 1969–1975. Under 
andra halvan av 1970-talet utmanas offentligt inflytande i skolan genom 
försvagning av likvärdighetsprincipen och genomslag för brukarinflytan-
deprincipen. En svag tendens till ökat privat inflytande över skolans styr-
ning 1975–1980 förändrar dock inte den övergripande bilden av en domi-
nans för offentligt inflytande över skolans styrning i utbildningspolitiken 
1969–1980. En slutsats som stärks av att ingen utbildningsideologisk 
princip som förordar privat inflytande över skolans styrning har genom-
slag som underideologi under perioden. Underideologier identifieras en-
bart i två dokument 1969–1980, likvärdighets- och jämlikhetsprincipen. 
Kritiken mot likvärdighets- och jämlikhetssträvanden i skolan och ökade 
krav på brukarinflytande i den utbildningspolitiska debatten indikerar en 
viss försvagning av offentligt inflytande över skolans styrning under andra 
halvan av 1970-talet. Under perioden 1969–1980 framstår dock strävan-
den mot decentralisering och brukarinflytande mer som ett komplement 
till den existerande statliga styrningen av skolan än som ett reellt alterna-
tiv (Bilaga 2, tabell 7). 
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6. Statlig styrning och oppositionella reformideologier 1980–1988

Överlag präglas utbildningspolitiken under 1970-talet av en optimism 
gällande den statliga styrningens möjligheter att hantera och på sikt åt-
gärda skolans problem. Under tidigt 1980-tal var enhetsskolans problem 
fortfarande på den utbildningspolitiska dagordningen, men debatten 
präglas av en pessimism gällande den statliga styrningen möjligheter. Det 
förändrade politiska debattklimatet kan förstås som en konsekvens av 
oväntade svårigheter att förverkliga likvärdighets- och jämlikhetsmål i 
enhetsskolan under 1970-talet (Bergström 1993, Nyström 1989). En 
minskad tillförsikt gällande statens möjligheter att hantera skolans pro-
blem kan ur ett större samhälleligt perspektiv förstås som en konsekvens 
av ekonomiska kriser och kännbara besparingar i den offentliga sektorn 
(Murray 1988). Perioden 1950–1980 kännetecknades av en kontinuerlig 
ökning av ekonomiska resurser till skolan, vilket var en förutsättning för 
den kraftiga utbyggnaden av skolsystemet under dessa decennier. Vid bör-
jan av 1980-talet inleddes en kursomläggning av den ekonomiska politi-
ken. Den offentliga sektorns expansion avstannade och inte minst skolan 
drabbades av omfattande besparingar. Perioden 1980-2010 kännetecknas 
av en minskning av ekonomiska anslag till skolan (primär- och sekundär-
utbildning) i relation till BNP (UNESCO 2015). 

Den samhälleliga bakgrunden till den utbildningspolitiska utvecklingen 
1980–1988 var ekonomiska problem och en kritik av den svenska väl-
färdsmodellen. Mer specifikt kritiserades progressiva skatter, en hög skat-
tekvot och en stor offentlig sektor. Under 1980-talet var neoliberalism en 
central utgångspunkt i den politiska debatten. Den svenska välfärdsstaten 
utmålades som ett hinder för ekonomisk tillväxt och en effektiv allokering 
av resurser i samhället. En kritik som följdes av krav på avregleringar, 
skattesänkningar och privatisering av offentliga verksamheter (Boréus 
1994, Östberg & Andersson 2013). Den utbildningspolitiska utvecklingen 
i Sverige under 1980-talet kan beskrivas som en brytningstid. Utbildnings-
politiken karaktäriseras av motstridiga strävanden och en jämvikt mellan 
offentligt och privat inflytande över skolans styrning 1980-1988. 
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6.1 Problembilder i utbildningspolitiken 1980–1988: Den offentliga skolan 
som problem 
I föreliggande kapitel redogörs för analysens andra steg gällande identifie-
ring av tongivande problembilder i utbildningspolitiken. En grundläg-
gande utgångspunkt för utbildningspolitiken under 1970-talet var före-
ställningen om att statlig styrning var nödvändig för att minska skolans 
problem. Det har framkommit i kapitel 5 att en kritik av den statliga styr-
ningen av skolan fick ett visst genomslag i den utbildningspolitiska debat-
ten under andra halvan av 1970-talet. Under tidigt 1980-tal fördjupas 
denna kritik, centralisering och detaljreglering förstås som orsaker till 
skolans problem (SOU 1980:5).  

Ur ett samhälleligt perspektiv kan en tilltagande skepsis gällande den 
statliga styrningens möjligheter att hantera skolans problem förstås som 
en konsekvens av genomslag för neoliberala idéer i samhället under 1980-
talet. I den politiska debatten under 1960- och 1970-talet framställdes den 
offentliga sektorn expansion som en nödvändig del av välfärdsstatens 
utbyggnad och som en rationell lösning på det moderna samhället pro-
blem (t.ex. prop. 1962:54, SOU 1974:36). Under 1980-talet utmålades 
den offentliga sektorn snarare som ineffektiv och ett hinder för ekonomisk 
tillväxt. Den offentliga sektorn beskrivs som centraliserad, oflexibel och 
ineffektiv. Kommuner, elever och föräldrar uppfattas ha små möjligheter 
att påverka utformningen av offentliga välfärdstjänster (Ds Fi 1985:7, s 1, 
SOU 1987:3). Under 1980-talet framträder två olika reformprogram i 
utbildningspolitiken för att hantera dessa problem i skolan: ett om mark-
nadsstyrning och ett om brukarinflytande. 

Grundläggande utgångspunkt för reformprogrammet för marknads-
styrning var att en ekonomiskt effektiv skola kan skapas genom konkur-
rens, valfrihet för individen och generösa villkor för privata huvudmän 
(SOU 1987:3).85 Idéer om marknadsstyrning av skolan i utbildningspoliti-
ken får först genomslag som en kritik av den offentliga sektorn vid mitten 
av 1980-talet: 

Den offentliga sektorn… är för stor. Den har blivit för stor på grund av 
statliga regleringar och styrningar (sic!) genom statsbidragsbestämmelser 
samt genom lokala politiska beslut präglade av den ideologiska villfarelsen 

85 En ökad marknadsstyrning av den offentliga sektorn inspirerades av ”New Pub-
lic Management” (NPM). Mycket kortfattat handlar NPM om att offentligt finan-
sierad verksamhet bör styras efter samma principer som det privata näringslivet 
(kundval, konkurrens) (Bouckaert & Pollitt 2004). 
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att samhället blir bättre om den offentliga sektorn fortsätter att växa. På 
många områden har upprättats offentliga servicemonopol som omöjliggör 
effektivitetshöjande konkurrens och därmed valfrihet för de enskilda kom-
muninvånarna. Dessa servicemonopol måste brytas (SOU 1984:83, s 65–
66). 

Politiker som förordar ökad marknadsstyrning av skolan utmålar den 
existerande offentliga skolan som ineffektiv och likriktad. Valfrihet för 
individen och konkurrens mellan skolor beskrivs som grundläggande för 
ökad effektivitet, brukarinflytande och en förbättrad pedagogik (SOU 
1984:83, s 65–66, SOU 1985:28, s 139). Mer precist handlar marknads-
styrning om fria val av skola för elever och föräldrar, förbättrade etable-
rings- och finansieringsvillkor för fristående skolor och statsbidragssystem 
efter skolpengsmodell. Marknadsstyrning innebär ett ökat privat infly-
tande genom att konsumenters (elever och föräldrar) och producenters 
(skolhuvudmän) beslut blir styrande för skolan. Marknadsstyrning utmå-
las som överlägsen statlig styrning (SOU 1985:28): 

Marknadsekonomin är överlägsen planekonomin inte bara i den varupro-
ducerande sektorn utan också i tjänstesektorn. Både privat och offentlig 
tjänsteproduktion skall därför enligt vår uppfattning erbjudas medborgarna 
på en marknad, där deras önskemål som konsumenter sätts i centrum (SOU 
1985:28, s 139). 

Överlag hade reformprogrammet för marknadsstyrning av skolan ett be-
gränsat genomslag i utbildningspolitiken 1980–1988. Huvudsakligen kan 
strävanden till marknadsstyrning av skolan identifieras i för utbildnings-
politiken mer perifera utredningar från finansdepartementet (Ds Fi 
1985:7), eller i reservationer och särskilda yttranden till betänkanden 
(SOU 1984:83). 

Det andra reformprogrammet som fördes fram under 1980-talet hand-
lade om ökat brukarinflytande i skolan. Detta reformprogram kan förstås 
som en fördjupning av den kritik av centralstyrningen av skolan som for-
mulerades under 1970-talet. Under första halvan av 1980-talet aktuali-
serades frågan om brukarinflytande i skolan som en del av den socialde-
mokratiska regeringens (1982–1991) politik att reformera den offentliga 
sektorn genom att skapa bättre förutsättningar för brukarinflytande vid 
användning av välfärdstjänster. Reformprogrammet för ökat brukarinfly-
tande kan förstås dels som en anpassning till kritiken av den offentliga 
sektorn, men också som ett försvar av statlig styrning för en jämlik fördel-
ning av välfärdstjänster i samhället. Regeringens utgångspunkt är att ett 
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större inflytande för elever och föräldrar kan stärka den offentliga sek-
torns legitimitet hos medborgarna och bidra till förbättrade välfärdstjäns-
ter (SOU 1984:83, SOU 1985:30). 

Under senare år har debatten mer och mer förskjutits. Tidigare diskuterade 
man den representativa demokratin med utgångspunkt för hur man skulle 
få beslutande församlingar att vara representativa för de medborgare som 
berörs. I dag handlar diskussionen om hur medborgarna själva skall delta 
mer aktivt (SOU 1984:83, s 11). 

Mer konkret handlade reformprogrammet för ökat brukarinflytande i 
skolan om decentralisering: ett större kommunalt ansvar, förbättrade eta-
blerings- och finansieringsvillkor för alternativpedagogiska fristående sko-
lor samt ökat elev- och föräldrainflytande i skolan (SOU 1985:30). 

Under större delen av 1980-talet var reformprogrammet för ökat bru-
karinflytande i skolan tongivande i den utbildningspolitiska debatten. Den 
socialdemokratiska regeringen tog avstånd från marknadsstyrning av sko-
lan. Bland annat infördes ett nationellt förbud mot offentlig finansiering 
av vinstdrivande daghem och fritidshem (prop. 1983/84:177). Under 
1980-talets gång vinner dock reformprogrammet för marknadsstyrning av 
skolan successivt ett starkare genomslag i den utbildningspolitiska debat-
ten. Det realiseras dock först under den fjärde reformvågen 1989-1996. 

6.2 Skolorganisationsfrågor i fokus 1980–1981 
I föreliggande och följande avsnitt (6.2–6.5) presenteras analysens tredje 
steg av genomslag för utbildningsideologiska principer i utbildningspoli-
tiska dokument 1980–1988. Det har framkommit i kapitel 5 att en mer 
kritisk syn på statlig styrning av skolan fick genomslag i den utbildnings-
politiska debatten under 1970-talet. Under tidigt 1980-tal fördjupas denna 
kritik. En mer pessimistisk syn gällande den statliga styrningens möjlighet-
er att hantera skolans problem präglar utbildningspolitiken. Denna ut-
veckling till ökad pessimism gällande den statliga styrningens möjligheter 
kan förstås som ett resultat av minskat ekonomiskt reformutrymme och 
negativa erfarenheter av strävanden att minska enhetsskolans problem 
under 1970-talet (prop. 1980/81:100, bilaga 12). 

Utifrån denna övergripande problematik tillsatte regeringen flera utred-
ningar: Skoladministrativa kommittén (SOU 1980:5), expertgruppen för 
forskning om regional utveckling (SOU 1980:6), en enmansutredning gäl-
lande en flexibel skolplanering (DsU 1981:7) och en utredning om sam-
verkan mellan föräldrar och skola (SOU 1980:21). Gemensamt för dessa 
utredningar är kritik av centralstyrning och en problematisering av de 
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utbildningspolitiska strävanden mot likvärdighet och jämlikhet som var 
förhärskande under efterkrigstiden. Kritiken är dock ganska vag och leder 
inte fram till några egentliga reformförslag (SOU 1980:5, SOU 1980:6, 
DsU 1981:7).  

6.2.1 Lgr 80 – kontinuitet från Lgr 69 
Läroplan för grundskolan 1980 (Lgr 80) präglas till stor del av de strä-
vanden i utbildningspolitiken som var tongivande under 1970-talet. Gäl-
lande offentligt och privat inflytande över skolans styrning finns en tydlig 
kontinuitet mellan Lgr 69 och Lgr 80. Regeringen förordar en stark statlig 
styrning av skolan för en nationellt likvärdig utbildning och jämlikhet i 
samhället.86 Enligt regeringen ska staten säkerställa en likvärdig utbildning 
i hela landet, oberoende av kön och social bakgrund (Lgr80, s 14–15). 

Alla skall, oberoende av kön, geografisk hemvist och sociala och ekono-
miska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i grundskolan. Skolsty-
relsen bör verka för att eleverna grupperas så att en så allsidig social sam-
mansättning som möjligt uppnås i klasser och arbetsenheter. Oavsett val av 
kurser, ämnen och fria aktiviteter i grundskolan skall alla elever ha samma 
möjligheter att fortsätta studier inom gymnasieskolan (Lgr 80, s 15). 

I likhet med Lgr 69 framhåller regeringen i Lgr 80 att skolan ska motverka 
betydelsen av social bakgrund för utbildningsval och utbildningsframgång, 
samt bidra till ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Till skillnad 
från Lgr 69 betonas i Lgr 80 att skolan också ska motverka ojämlikhet 
mellan invandrare och infödda svenskar (Lgr 80, s 19). 

Samlivet i det demokratiska samhället måste utformas av fria och själv-
ständiga människor. Skolan skall därför verka för jämställdhet mellan 
kvinnor och män. Skolan skall söka grundlägga solidaritet med eftersatta 
grupper inom och utom landet. Den skall aktivt verka för att invandrarna i 
vårt land innefattas i samhällsgemenskapen (Lgr 80, s 19). 

Enligt regeringen ska skolan motverka ojämlikhet i samhället genom att 
medvetandegöra elever om hur traditionella föreställningar om klass och 
genus bidrar till reproduktion av strukturella ojämlikheter i samhället. 
Regeringen betonar också vikten av förebyggande arbete från studie- och 
yrkesvägledare för att minska betydelsen av klass och genus för yrkes- och 
utbildningsval (Lgr 80, s 39–40).  

                                                      
86 Lgr 80 och Lgr 69 präglas av snarlika föreställningar gällande skolans styrning, 
vilket inte innebär likheter i andra avseenden; exempelvis präglas läroplanerna av 
olika kunskapssyn (Englund 1996b). 
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Gällande frågan om brukarinflytande i skolan präglas Lgr 80 av en viss 
ambivalens. Å ena sidan betonar regeringen att eleven ska ha möjligheter 
till inflytande i undervisningen själv kunna välja tillvalsämnen i skolan. Å 
andra sidan handlar det om ett ganska begränsat brukarinflytande inom 
på förhand givna undervisningsplaner och studievägar i grundskolan (Lgr 
80, s 30, 34). I jämförelse med förslag om ökat brukarinflytande i skolan 
under 1970-talet framstår formuleringarna i Lgr 80 som ganska försiktiga. 
Exempelvis framhåller regeringen att det finns en potentiell motsättning 
mellan inflytande för elever över utbildningen och samhällets intresse av 
en gemensam grundutbildning för alla elever: 

I valet av innehåll finns därför alltid en spänning mellan elevernas omedel-
bart upplevda behov och intressen och de kunskaper de behöver på sikt för 
att kunna fungera i samhället i övrigt. Det är skolans uppgift att söka 
brygga över denna motsättning och utnyttja drivkraften i elevernas spon-
tant upplevda kunskapsbehov för orientering inom vidare områden (Lgr 
80, s 15). 

Regeringen förordar ökat inflytande för elevinflytande över utbildningens 
innehåll och pedagogik inom enhetsskolans ram (Lgr 80, s 15). Samman-
taget präglas Lgr 80 av en tonvikt på strävanden till offentligt inflytande i 
skolan. Regeringen förordar en statlig styrning av skolan för en nationellt 
likvärdig utbildning och jämlikhet i samhället; likvärdighetsprincipen och 
jämlikhetsprincipen har genomslag i läroplanen. Regeringen förordar ökat 
elevinflytande i skolan. Det handlar dock om ganska begränsat inflytande 
inom enhetsskolans ram som är tydligt underordnat nationella likvärdig-
hets- och jämlikhetsmål. Brukarinflytandeprincipen har genomslag som 
underideologi i läroplanen. 

6.2.2 En begränsad decentralisering 
Enligt expertgruppen för regional utveckling (RU-gruppen) är skolans 
organisationsstruktur ett resultat av skolsystemets kraftiga expansion un-
der 1960- och 1970-talet (SOU 1980:6). RU-gruppens betänkande präglas 
av en pessimism gällande den statliga styrningens möjligheter att lösa sko-
lans problem. Enligt RU-gruppen är summan av upplevda problem i sam-
hället mer eller mindre konstant oavsett de verkliga problemens omfatt-
ning. Ifall ett problem uppmärksammas och åtgärdas leder detta enbart till 
att nya problem uppmärksammas med följande krav på nya åtgärder från 
samhället. Enligt RU-gruppen leder ständigt växande statliga åtaganden 
till en ekonomiskt ohållbar expansion av den offentliga sektorn (SOU 
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1980:6, s 15–16, 37, 43–44).87 RU-gruppen är kritisk till denna utveckling 
och föreslår en decentralisering och ökat kommunalt ansvar i den offent-
liga välfärden (SOU 1980:6). 

RU-gruppen behandlade frågan om den offentliga sektorns decentrali-
sering. Fokus för den skoladministrativa kommitténs (SK-kommittén) 
arbete är frågan om en decentralisering av skolan (SOU 1980:5). Enligt 
SK-kommittén är det grundläggande problemet med en stark centralstyr-
ning svårigheter att anpassa utbildningen till lokala förhållanden. SK-
kommittén förordar en statlig styrning av skolan för en nationellt likvär-
dig utbildning, men poängterar samtidigt att en mer flexibel skolorganisat-
ion kräver ett större inflytande för kommuner och brukare i skolan (SOU 
1980:5).  

Kravet på en likvärdig utbildningsstandard förutsätter därför viss enhetlig-
het, t ex centralt utarbetade tim- och kursplaner, som täcker väsentliga de-
lar av skolarbetet. Det förutsätter emellertid också en frihet för skilda sko-
lor att genom olika resursanvändning och genom en anpassning till lokala 
förutsättningar förverkliga målet. […] Skolutvecklingen måste därför äga 
rum i ett spänningsfält mellan kraven på enhetlighet å ena sidan och nöd-
vändigheten av anknytning till lokala förhållanden… elevernas intressen 
och medbestämmande å den andra. Den måste möjliggöra – och även 
främja – sådan olikhet som ryms inom ramarna för en likvärdig skolutbild-
ning (SOU 1980:5, s 13). 

Mellan strävanden till likvärdighet och strävanden till en decentralisering 
av skolan väljer SK-kommittén en medelväg. Enligt SK-kommittén är en 
statlig styrning nödvändig för att säkerställa en nationellt likvärdig skola, 
men kommittén betonar också behovet av ökat lokalt inflytande för 
kommuner och brukare (SOU 1980:5, s 15). Enligt SK-kommittén kan 
såväl likvärdighet som lokalt inflytande realiseras genom vad den kallar 
för ramstyrning av skolan. En mål- och resultatstyrning av skolan som 
innefattar ett stort inflytande för brukare och kommuner. Ett statligt an-
svar för nationella målsättningar och ett kommunalt ansvar för undervis-
ningen anses kunna skapa en effektiv skolorganisation (SOU 1980:5, s 56–
58).  

Förutom en tydlig ansvarsfördelning mellan stat och kommun framhål-
ler SK-kommittén att ett större inflytande för kommuner och brukare i 

87 RU-utredningen medger dock att efterkrigstidens ekonomiska expansion och 
kvinnors stigande förvärvsfrekvens innebar att en viss expansion av den offentliga 
sektorn var ofrånkomlig (SOU 1980:6, s 42). 
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skolan också kan bidra till en demokratisering av samhället. SK-
kommittén menar dock att dessa fördelar måste vägas mot potentiella 
nackdelar i form av försämrad likvärdighet (SOU 1980:5, s 45–47). 

Ett ökat kommunalt ansvar för skolan skulle enligt utredningen… också 
underlätta kommunernas arbete med att åstadkomma ett sammanhållet 
program för barn och ungdom samt innebära en djupare förankring av sko-
lan i människornas närmiljö och samhället i övrigt. SSK pekade emellertid 
också på en rad problem som kan vara förenade med en övergång till ett 
ökat lokalt inflytande på skolans verksamhet. Ett ökat lokalt inflytande 
kunde enligt utredningen medföra risk för ett mindre enhetligt skolsystem 
(SOU 1980: 5, s 47). 

Överlag betonar SK-kommittén behovet av både statlig styrning och de-
centralisering. Vid en samlad bedömning av betänkandet framstår dock 
kommitténs decentraliseringssträvanden, inklusive strävanden till ökat 
brukarinflytande i skolan, som underordnade strävanden mot likvärdighet 
i skolan (SOU 1980:5, s 52, 126). SK-kommittén framhåller att en eventu-
ell decentralisering måste utgå från ett helhetsperspektiv och ta hänsyn till 
effekter för hela skolorganisationen (t.ex. av statsbidragssystem, reglering 
av skolledar- och lärartjänster). Alla decentraliseringsförslag måste enligt 
SK-kommittén utvärderas i förhållande till förslagens potentiella effekter 
för likvärdigheten. Sammantaget förordar SK-kommittén en begränsad 
decentralisering av skolan genom implementering av redan fattade beslut 
om decentralisering under 1970-talet (SOU 1980:5, s 55). Det fanns de 
som var kritiska till en decentralisering av skolan vilket framkommer i 
reservationer och särskilda yttranden till betänkandet. I dessa utmålas SK-
kommitténs förslag som ett hot mot skolans likvärdighet (SOU 1980:5, s 
241-252).

Sammanfattningsvis präglas betänkandet av försvar och kritik av den
statliga styrningen av skolan. SK-kommittén framhåller nödvändigheten 
av en statlig styrning för att säkerställa en likvärdig utbildning; likvärdig-
hetsprincipen har genomslag i betänkandet. SK-kommittén diskuterar en 
eventuell decentralisering och större inflytande för kommuner och bru-
kare. Överlag är dock strävanden till ökat brukarinflytande underordnade 
strävanden till likvärdighet i skolan. Dessutom kritiseras SK-kommitténs 
decentraliseringsförslag i reservationer och särskilda yttranden; brukarin-
flytandeprincipen har genomslag som underideologi i betänkandet. 
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6.2.3 Föräldrainflytande och jämlikhetssträvanden 
Ett till RU-gruppen och SK-kommitténs förhållandevis samtida betän-
kande presenterades av utredningen om förstärkta kontakter mellan hem 
och skola (HS-utredningen). HS-utredningen kan förstås som en fortsätt-
ning på SSK-utredningens strävanden till ökat brukarinflytande i skolan. I 
jämförelse med SSK-utredningen lägger dock HS-utredningen en större 
vikt på föräldrainflytande och samverkan mellan hem och skola (SOU 
1980:21). 

Det övergripande problemet var enligt HS-utredningen att många för-
äldrar och elever visade ett svagt intresse för skolan. Trots reformer under 
1970-talet för ökat brukarinflytande präglas skolan enligt HS-utredningen 
av ett svagt engagemang från elever och föräldrar samt ett litet reellt bru-
karinflytande. Enligt HS-utredningen fanns en negativ spiral. Föräldrar 
och elever upplevde det som meningslöst att engagera sig i skolan eftersom 
brukarinflytandet var begränsat, vilket i sin tur ledde till ett minskat enga-
gemang. Enligt HS-utredningen kan ett ökat brukarinflytande i skolan 
vända på denna negativa spiral och leda till ett ökat engagemang från 
föräldrar i skolan (SOU 1980:21, s 48–49). 

HS-utredningen anför två huvudsakliga argument för föräldrainflytande 
i skolan. För det första kan en bättre samverkan mellan hem och skola 
uppfattas leda till ökat engagemang från elever och föräldrar vilket stärker 
skolans legitimitet. För det andra kan ökat engagemang från föräldrar leda 
till att deras kunskaper och kompetenser i större utsträckning tas tillvara i 
skolan. HS-utredningen framhåller att ökat elev- och föräldrainflytande 
kan bidra till en förbättrad arbetsmiljö i skolan samt en bättre anpassning 
av undervisning till lokala förhållanden (SOU 1980:21, s 14).88 Svårighet-
er med att åstadkomma ett ökat brukarinflytande i skolan förstås delvis 
som ett informationsproblem. Enligt HS-utredningen måste skolan bli 
bättre på att upplysa föräldrar om existerande möjligheter till inflytande i 
skolan. Den framhåller dock att informationskampanjer inte är tillräckligt. 
Det är skolan som måste ta initiativ till samverkan med elever och föräld-
rar (SOU 1980:21, s 51, 53–55). 

HS-utredningens argumentation för ökat föräldrainflytande i skolan ba-
seras på effektivitetsargument snarare än argument om en principiell rätt 
för föräldrar att bestämma över sina barns utbildning. Samverkan mellan 

                                                      
88 HS-utredningen menar utifrån utbildningssociologisk forskning att föräldrar och 
elever med arbetarklassbakgrund generellt har en större misstänksamhet mot sko-
lan än föräldrar och elever med medelklassbakgrund (SOU 1980:21, s 30). 
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föräldrar och skola uppfattas leda till att skolor får bättre kunskap om 
elevernas sociala förhållanden och intressen. En sådan kunskap om elever-
na förstås som central för skolans möjligheter att erbjuda en elevanpassad 
undervisning och motverka social ojämlikhet (SOU 1980:21, s 69). 

Det finns enligt vår mening flera tungt vägande skäl som talar för en ökad 
föräldramedverkan i skolan. […] Den främsta anledningen för oss är dock 
att vi anser att en ökad medverkan från föräldrarnas sida är nödvändig för 
att uppfylla skolans mål om demokratins samhälls- och människosyn, där 
en likvärdig utbildning, kunskap och färdigheter, fostran och utveckling 
starkt betonas. Den främsta orsaken till den ojämlika skolsituationen för 
många barn ligger i den ojämlika hemsituationen barnen har (SOU 
1980:21, s 69). 

HS-utredningen förordar ökat föräldrainflytandet i skolan. Dock inte uti-
från argument om föräldrars rätt att bestämma över skolan utan utifrån 
jämlikhetsargument. Enligt HS-utredningen kan ett ökat föräldrainfly-
tande bidra till en mer effektiv undervisning och ökad jämlikhet i skolan 
(SOU 1980:21, s 69). 

Sammanfattningsvis präglas betänkandet av viss tvetydighet gällande 
offentligt och privat inflytande i skolan. HS-utredningen föreslår ett ökat 
föräldrainflytande i skolan utifrån effektivitets- och jämlikhetsargument. 
Jämlikhet i skolan kopplas till ökat föräldrainflytande snarare än statlig 
styrning. Varken föräldrarättsprincipen eller jämlikhetsprincipen kan uti-
från dessa resonemang sägas ha fullt genomslag i betänkandet. Slutsatsen 
är att dessa principer har genomslag som underideologier i betänkandet. 
HS-utredningen förordar ökat brukarinflytande i skolan; brukarinflytan-
deprincipen har genomslag i betänkandet.  

6.2.4 Kritik av likvärdighetssträvanden 
Regeringen tillsatte 1978 en utredning för att undersöka förutsättningar 
för ökad flexibilitet i skolorganisationen (FS-utredningen). Betänkandet 
innefattar en kunskapsöversikt gällande utvecklingen av skolans styrning 
under 1900-talet (DsU 1981:7). FS-utredningen menar i likhet med SK-
kommittén att skolans problem till stor del kan härledas från den centrali-
sering som genomfördes i samband med införandet av enhetsskola under 
1960-talet. Enligt FS-utredningen har centralstyrningen skapat en oflexibel 
skolorganisation med bristande anpassningsförmåga i förhållande till lo-
kala krav på utbildning.  

… enhetlighet och likformighet kom att prägla skolplaneringen under dessa 
decennier. Avvikelser från det reglementerade måste ibland accepteras men 
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betraktades med uttalad misstänksamhet. Målet var att undvika, inte att 
uppmuntra lokala variationer, eftersom sådana betraktades som embryon 
till nya parallella skolformer (DsU 1981:7, s 40–41). 

Enligt FS-utredningen ledde etablering av enhetsskolan att små skolor 
sammanslogs till större skolenheter. Enligt FS-utredningen är negativ till 
denna centralisering och menar att det inte finns belägg för att stora sko-
lenheter skulle ha en bättre undervisning än små. Både pedagogiska och 
regionalpolitiska skäl anförs i betänkandet som argument för en decentra-
lisering av skolan (DsU 1981: 7, s 15, 17, 42).  

Den skolpolitiska utvecklingen under 1970-talet har alltså i hög grad präg-
lats av en strävan mot avbyråkratisering och ökad lokal frihet. Till en del 
kan detta säkerligen förklaras av den ”decentraliseringsvåg” som har gått 
fram över landet och som har medfört att man på nästan alla samhällslivets 
områden har rest krav på ökat medinflytande och mer decentraliserade be-
slut (DsU 1981:7, s 46). 

Fyra huvudargument för en decentralisering av skolan kan identifieras i 
betänkandet: 1971 års kommunsammanslagningar innebär att kommuner 
har bättre ekonomiska förutsättningar, en decentralisering medför ökat 
inflytande för lärare och elever, en decentralisering av skolan kan bidra till 
en vitalisering av landsbygden och tillmötesgår den opinion i samhället 
som är kritisk till storskaliga lösningar. Ett argument som inte uttryckligen 
anförs i betänkandet, men som framkommer vid en analys av texten som 
helhet, är att en decentralisering kan leda till ekonomiska besparingar 
(DsU 1981:7, s 47–48, 67–68, 71). 

Att eftersträva ett rationellt utnyttjande av personal, lokaler och utrustning, 
dvs. en god hushållning med det allmännas resurser, är inte en fråga om 
njugghet utan är djupast sett en solidaritets- och jämlikhetsfråga. Onödigt 
dyra lösningar på en plats minskar det ekonomiska utrymmet för att lösa 
problem på andra platser (DsU 1981:7, s 71). 

Enligt FS-utredningen kan minskad statlig detaljreglering av skolan bidra 
till ökad autonomi för kommuner till lokala prioriteringar och en mer 
effektiv undervisning. Enligt FS-utredningen innebär enhetsskolans ex-
istens att en försvagning av den statliga styrningen inte längre medför en 
risk till splittring av skolan i organisatoriskt hänseende (DsU 1981: 7, s 
122). Sammantaget präglas betänkandet av en kritik av den statliga styr-
ningen av skolan. Men förutom förslag om etablering av mindre skolen-
heter innehåller betänkandet få andra förslag om en decentralisering av 
skolan (DsU 1981:7, kap. 4). 
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Sammanfattningsvis präglas betänkandet av strävanden till offentligt in-
flytande i skolan. FS-utredningen är kritisk till den statliga styrningen av 
skolan och en enhetlig skolorganisation; likvärdighetsprincipen har ge-
nomslag som underideologi i betänkandet. FS-utredningen förordar en 
decentralisering av skolan utifrån effektivitets- och jämlikhetsargument. 
Men det är svårt att utifrån dessa argument dra slutsatser om genomslag 
för utbildningsideologiska principer. Vid en samlad bedömning av betän-
kandet framkommer att decentraliseringssträvanden huvudsakligen motiv-
eras utifrån behov av ekonomiska besparingar snarare än utifrån strävan-
den till jämlikhet; jämlikhetsprincipen har inget genomslag i betänkandet. 

6.3 Decentralisering och fristående skolor 1981–1983 
Från 1970-talet och fram till 1990-talet var krav på decentralisering och 
brukarinflytande i skolan återkommande inslag i den utbildningspolitiska 
debatten. Fristående skolor blev illustrativa exempel på att skolor som 
kännetecknades av ett stort inflytande för föräldrar och elever samt svag 
statlig styrning kunde fungera förhållandevis väl. Vid början av 1980-talet 
hade fristående skolor en marginell roll i det svenska skolsystemet. Trots 
att fristående skolor varken gällande elevunderlag eller föräldraengage-
mang var representativa för skolan i allmänhet framställdes de som 
”goda” exempel för den offentliga skolan (Marklund 1986). 

När frågan om fristående skolor aktualiserades i den utbildningspoli-
tiska debatten under 1970-talet var det i huvudsak en konsekvens av att 
engagerade lärare och föräldrar på ideell basis etablerade fristående skolor 
med alternativpedagogisk eller konfessionell profilering.89 Under 1970-
talet saknades emellertid nationellt enhetliga bestämmelser gällande finan-
siering av dessa nyetablerade fristående skolor. Frånvaron av nationell 
lagstiftning ledde till att dessa fristående skolor i allmänhet hade mycket 
små ekonomiska resurser.90 Kommittén angående skolor med enskild hu-
vudman (SEH-kommittén) tillsattes för att komma med förslag om nat-

89 Fristående skolor med alternativpedagogisk inriktning, framförallt Waldorf- och 
Montessoriskolor, grundades av föräldrar som var kritiska till undervisningen i 
den offentliga skolan. Fristående skolor med konfessionell inriktning grundades av 
föräldrar som var missnöjda med att kristendomskunskapen avskaffades som skol-
ämne under 1960-talet. Läsåret 1980/81 fanns 16 fristående skolor med alterna-
tivpedagogisk profilering och 8 med konfessionell profilering (SOU 1981:34, s 23–
24). 
90 I 1967 års privatskolförordning anges specifikt vilka fristående skolor som har 
rätt till offentlig finansiering (SFS 1967:270). 
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ionellt enhetliga etablerings- och finansieringsvillkor för fristående skolor i 
hela Sverige (SOU 1981:34, s 27). Bakgrunden till SEH-kommittén var att 
den socialdemokratiska regeringen 1976 gett SSK-utredningen direktiv om 
att komma med förslag om ett nytt statsbidragssystem för skolan som 
skulle inkludera fristående skolor (SOU 1981:34, s 112, SOU 1983:1, s 
150). SKK-utredningen följde dock inte detta direktiv utan frågan togs 
upp i en ny utredning. SEH-kommittén lämnade två huvudbetänkanden: 
det första gällande villkor för fristående skolor på grundskolenivå och det 
andra gällande villkor för fristående skolors på gymnasieskolenivå (SOU 
1981:34, SOU 1983:1). Regeringens proposition överensstämmer till stora 
delar med SEH-kommitténs förslag (prop. 1982/83:1). 

6.3.1 Fristående grundskolor och enhetsskolan 
SEH-kommittén framhåller att fristående skolor alltid har varit lagliga i 
Sverige; i den mån undervisningen uppfyllt statliga krav har de ofta erhål-
lit offentlig finansiering (SOU 1981:34). Enligt SEH-kommittén handlar 
problemet om avsaknad av nationellt enhetliga villkor för etablering och 
finansiering av fristående skolor. Detta har enligt SEH-kommittén lett till 
undermåliga ekonomiska villkor för många fristående skolor. SEH-
kommittén förordar förbättrade finansieringsvillkor för fristående skolor, 
villkorat av att de skolor som erhåller statsbidrag underställs statlig regle-
ring gällande läromedel, undervisningsinnehåll och undervisningsformer 
(SOU 1981:34, s 68). SEH-kommittén betonar dock att förbättrade eta-
blerings- och finansieringsvillkor för fristående skolor inte bör utformas 
på ett sådant sätt att likvärdigheten försämras i den offentliga skolan: 

Den enhetlighet som kännetecknar det allmänna skolväsendet i Sverige har 
flera fördelar, och det är därför angeläget att slå vakt om den. Den ger möj-
lighet till likvärdig utbildning för barnen, oavsett bostadsort, och den är ett 
av medlen att uppnå större jämlikhet och att överbrygga motsättningar 
mellan olika grupper i samhället. I det pluralistiska samhälle som alltmer 
växer fram är det väsentligt och värdefullt att barnen genom det enhetliga 
allmänna skolväsendet erbjuds en gemensam plattform att stå på (SOU 
1981:34, s 77). 

Likvärdighet i skolan är enligt SEH-kommittén en överordnad målsättning 
för utbildningspolitiken. Följaktligen föreslås en ganska restriktiv offentlig 
finansiering av fristående skolor. SEH-kommittén framhåller att fristående 
skolor har rätt att bedriva skolverksamhet ifall de uppfyller vissa krav. 
SEH-kommittén betonar dock att ett sådant undervisningstillstånd inte 
medför en rätt till offentlig finansiering (SOU 1981:34, kap. 4). 
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SEH-kommittén för ett relativt ingående resonemang om huruvida Sve-
riges ratificering av internationella konventioner innebär att landet är 
juridiskt förpliktigat att erbjuda samtliga i undervisningshänseende god-
kända fristående skolor offentlig finansiering. Enligt SEH-kommitténs 
föreligger ingen sådan skyldighet (SOU 1981:34, kap. 4): 

Rätten att starta, driva och utnyttja fristående skola konstituerar ingen rätt 
till stöd från det allmänna. Någon folkrättslig förpliktelse att ge stöd till fri-
stående skola kan inte härledas ur de internationella konventioner som Sve-
rige tillträtt. Det finns inte heller något hinder för staten att ge stöd av 
större omfattning till vissa skolor och mindre stöd eller inget stöd alls till 
andra skolor om sakliga grunder finns för en sådan ordning. Därför är frå-
gan om statligt stöd till en fristående skola huvudsakligen en fråga om vad 
som är skäligt och inte en fråga om vad som är rätt och fel (SOU 1981:34, 
s 73). 

SEH-kommittén framhåller att så länge lagstiftningen gällande offentlig 
finansiering av fristående skolor baseras på rimliga och allmängiltiga kri-
terier, exempelvis krav på alternativpedagogik eller konfessionell profile-
ring, så uppfyller Sverige sina förpliktelser gentemot fristående skolor i 
internationellt hänseende. SEH-kommittén betonar dock att även om det 
offentliga inte är juridiskt förpliktigat att finansiera fristående skolor bör 
staten ta hänsyn till den friskolevänliga opinionen i samhället. Enligt SEH-
kommittén bör staten understödja engagemang från föräldrar och elever i 
fristående skolor (SOU 1981:34, s 58–59). 

Samhällsutvecklingen under de senaste två decennierna har i många stycken 
inneburit genomgripande förändringar för medborgarna och torde vara en 
förklaring till det ökade intresset för skolor med enskild huvudman. 1960-
talets utveckling mot större enheter… har… upplevts som främmande mel-
lan dem som fattar besluten och dem som berörs därav. […] Intresset för 
skola med enskild huvudman kan hos många bottna i en önskan att få vara 
med och forma barnens utbildning och fostran i skolan (SOU 1981:34, s 
59). 

Enligt SEH-kommittén finns två huvudsakliga skäl till förbättrade villkor 
för fristående skolor. En folklig opinion i samhället vill ha förbättrade 
villkor och erfarenheter från det danska skolsystemet har visat att fri-
stående skolor inte nödvändigtvis leder till minskad likvärdighet i skolsy-
stemet (SOU 1981:34, kap. 2). Dessutom framhåller SEH-kommittén att 
en ökning av elevandelen i fristående skolor kan bli ekonomiskt fördelakt-
ig för staten eftersom statsbidragen till dessa skolor är lägre än till motsva-
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rande offentliga skolor. Fristående skolor ska enligt SEH-kommittén ha 
möjlighet att kompensera lägre statsbidrag genom uttag av skolavgifter 
(SOU 1981:34, s 82–83, 88).91 Enligt SEH-kommittén är konfessionell 
profilering inte ett tillräckligt skäl för att erhålla statsbidrag, undervis-
ningen måste också ha en alternativpedagogisk prägel (SOU 1981:34, s 
73–75). 92 

Enligt SEH-kommitténs mening är inte det förhållandet att skolan har en 
arbetsmiljö med konfessionell prägel i sig skäl till att statsbidrag skall 
kunna utgå. Om en sådan skola önskar komma i åtnjutande av statligt 
stöd, bör den genom sin verksamhet visa att den för praktiskt skolbruk ut-
vecklar uppfostrings- eller omvårdnadsidéer som kan bedömas vara av 
värde för skolväsendet i dess helhet (SOU 1981: 34, s 75). 

För att erhålla statsbidrag krävs enligt SEH-kommittén att skolan tilläm-
par någon form av alternativpedagogik samt bidrar till att förbättra den 
offentliga skolan (SOU 1981:34, s 56, 77). Enligt SEH-kommittén kan 
nydaningar gällande pedagogik och arbetsformer prövas i fristående sko-
lor för att sedan introduceras den offentliga skolan (SOU 1981:34, s 112).  

Överlag förordar SEH-kommittén statlig styrning för likvärdighet i sko-
lan. Den föreslår enbart mindre förbättringar av etablerings- och finansie-
ringsvillkor för fristående skolor (SOU 1981:34).93 SEH-kommitténs var 
dock inte enig bakom detta försvar av den offentliga skolan. I en reservat-
ion till betänkandet kritiserar en ledamot SEH-kommitténs njugghet visavi 
fristående skolor som uttryck för en ”föråldrad samhällssyn” (SOU 1981: 
34, s 105, 109). 

Sammanfattningsvis präglas betänkandet av en tonvikt på strävanden 
till offentlig inflytande i skolan. Enligt SEH-kommittén är statlig styrning 
av skolan för en likvärdig utbildning en överordnad målsättning för ut-
                                                      
91 SEH-kommittén föreslår en finansiering av fristående skolor motsvarande 72 
procent på lågstadiet, 66 procent på mellanstadiet och 80 på högstadiet i den of-
fentliga skolan. Eftersom denna procentandel enbart var i förhållande till ”basre-
sursen” (85 procent av statsbidraget) så var statsbidraget i realiteten något lägre 
(SOU 1981:34, s 83). 
92 SEH-kommittén föreslår att en fristående skola måste ha minst 25 elever och ha 
varit verksam i minst tre år för att erhålla offentlig finansiering (SOU 1981:34, s 
93). 
93 SEH-kommittén ställningstagande för en offentlig enhetsskola illustreras av att 
kommittén föreslår ett tak på 0,6–0,7 procent av andel elever i fristående skolor. 
Förslaget innebar en ökning av andelen elever i fristående skolor med 0,2 procen-
tenheter (SOU 1981:34, s 75). 
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bildningspolitiken; likvärdighetsprincipen har ett starkt genomslag i be-
tänkandet. SEH-kommittén motiverar förbättrade villkor för fristående 
skolor utifrån att det leder till ett större föräldra- och elevinflytande i sko-
lan; brukarinflytandeprincipen har genomslag i betänkandet. SEH-
kommitténs diskuterar även frågan om föräldrar har rätt att bestämma 
över sina barns utbildning. SEH-kommittén tar avstånd från en sådan 
föräldrarätt; föräldrarättsprincipen har genomslag som underideologi i 
betänkandet. Överlag präglas betänkandet av ett försvar för statlig styr-
ning och den enhetsskola som etablerades under 1960- och 1970-talet. 

6.3.2 Regeringen och fristående grundskolor 
Utifrån SEH-kommitténs betänkande (SOU 1981:34) presenterade rege-
ringen en proposition som i huvudsak gick på SEH-kommitténs linje 
(prop. 1982/83:1). Regeringen föreslår att fristående skolor som uppfyller 
krav på undervisningskvalitet, alternativpedagogisk profilering och bidrar 
till att förbättra det offentliga skolväsendet ska erhålla statsbidrag (prop. 
1982/83:1, s 13). I likhet med SEH-kommittén menar regeringen att lik-
värdighet i skolan är en överordnad målsättning för utbildningspolitiken. 
Enligt regeringen måste förbättrade villkor för fristående skolor utformas 
på ett sådant sätt att de inte har negativa konsekvenser för skolans likvär-
dighet: 

Genom grundskolan erbjuds alla elever, oberoende av geografisk hemvist 
och sociala förhållanden, en likvärdig utbildning. Att eleverna får vissa 
grundläggande kunskaper och färdigheter är ett väsentligt krav på skolan. 
Läroplanen innehåller en gemensam kurs som omfattar samma ämnen och 
sakområden i alla landets skolor. Därigenom garanteras eleverna en gemen-
sam referensram. Elevernas utbildning under grundskoletiden får inte ge-
nom lokala prioriteringar tillåtas bli så skiftande att den inte längre är lik-
värdig (prop. 1982/83:1, s 14). 

De finns dock mindre skillnader mellan SEH-kommitténs och regeringens 
förslag. SEH-kommittén kritiserade att föräldrar skulle ha rätt till att be-
stämma över sina barns utbildning. Regeringen är dock något mer tillmö-
tesgående gällande krav på föräldrainflytande i skolan. Den betonar att 
samtliga medborgare har rätt att fullgöra skolplikten i fristående skolor 
och att statens bör ta hänsyn till föräldrars krav på inflytande i skolan 
(prop. 1982/83:1, s 15). 

Samhället måste respektera att det finns enskilda människor som vill driva 
och utnyttja fristående skolor. Av de principer om friheter för enskilda in-
divider som är en av grundpelarna i det svenska samhället och av internat-
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ionella förpliktelser som Sverige har åtagit sig genom att tillträda olika 
konventioner, följer att skolgång skall få fullgöras i fristående skolor, om 
dessa uppfyller erforderliga minimikrav (prop. 1982/83:1, s 15). 

Regeringen följer dock inte upp dessa resonemang om föräldrainflytande i 
skolan. En jämförelse mellan SEH-kommitténs och regeringens faktiska 
förslag framstår kommittén som mer generös i förhållande till fristående 
skolor än regeringen. Förutom de tre huvudsakliga villkor för offentlig 
finansiering som angavs av SEH-kommittén, tillför regeringen två ytterli-
gare krav för att en fristående skola ska erhålla statsbidrag. Den måste 
präglas av demokratiska värderingar och verka för jämställdhet mellan 
kvinnor och män (prop. 1982/83:1, s 20). Regeringen menar i likhet med 
SEH-kommittén att konfessionella fristående skolor inte bör erhålla of-
fentlig finansiering (prop. 1982/83:1, s 24, 33). 

Jag har tidigare sagt att om det allmänna genom grundskolan erbjuder barn 
en skolgång som måste anses vara godtagbar för dem, kan det inte föreligga 
någon skyldighet för det allmänna att ge ekonomiskt stöd för en skolgång i 
fristående skola som deras föräldrar av ett eller annat skäl finner bättre. Jag 
har också uttryckt den uppfattningen att en fristående skola för att få stats-
bidrag inte skall vara en ren efterbildning av grundskolan utan genom 
andra inslag eller annan uppläggning av verksamheten vara till nytta såsom 
ytterligare erfarenhetsunderlag för eller som komplement i övrigt till det 
allmänna skolväsendet. Mot denna bakgrund anser jag att den omständig-
heten att en fristående skola står på konfessionell grund inte kan utgöra 
tillräckligt skäl för statsstöd (prop. 1982/83:1, s 40). 

Enligt regeringen innebär Sveriges ratificering av internationella konvent-
ioner inte att landet är juridiskt förpliktigat att erbjuda offentlig finansie-
ring till fristående skolor. Enligt regeringens tolkning av konventionerna 
har föräldrar rätt att välja en fristående skola, men staten är inte förplikti-
gad att erbjuda offentlig finansiering. Enligt regeringen har Sverige genom 
att tillhandahålla den offentliga grundskolan för samtliga medborgare 
fullgjort landets internationella förpliktelser gällande barns undervisning 
(prop. 1982/83:1, s 33–34).  

I likhet med SEH-kommittén betonar regeringen att ett krav för statsbi-
drag är att den fristående skolan har en alternativpedagogisk profilering, 
samt att innovationer gällande pedagogik och undervisningsformer i den 
fristående skolan kan bidra till att förbättra den offentliga skolan (prop. 
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1982/83:1, s 34, 37).94 Regeringen poängterar att dessa förhållandevis 
stränga villkor syftar till att förhindra framväxten av fristående skolor 
med allmän inriktning och i förlängningen en ny parallellskola (prop. 
1982/83, s34–35, 42–43). Gällande statsbidragens storlek och andra mer 
tekniska detaljer överensstämmer regeringens förslag i huvudsak med 
SEH-kommitténs (prop. 1982/83:1, s 42–47). 

Sammanfattningsvis präglas propositionen av strävanden till offentligt 
inflytande i skolan. Regeringen förordar en statlig styrning av skolan för 
en likvärdig utbildning och betonar att förbättrade villkor för fristående 
skolor inte får leda till minskad likvärdighet; likvärdighetsprincipen har 
genomslag i propositionen. Regeringen är något tvetydig gällande frågan 
om föräldrainflytande i skolan. Å ena sidan menar regeringen att föräldrar 
bör ha rätt att välja en fristående skola för sina barn. Å andra sidan beto-
nas att staten inte bör finansiera fristående skolor med allmän inriktning. 
Utifrån en samlad bedömning tar regeringen avstånd från föräldrainfly-
tande i skolan; föräldrarättsprincipen har genomslag som underideologi i 
propositionen. 

6.3.4 Fristående gymnasieskolor och likvärdighet 
Regeringens proposition om förbättrade etablerings- och finansieringsvill-
kor för fristående grundskolor följdes av ytterligare ett betänkande gäl-
lande statsbidrag till fristående gymnasieskolor (SOU 1983:1). Enligt SEH-
kommittén besitter elever i gymnasiet en större mognad än elever i grund-
skolan och därför är ökat föräldrainflytande inte aktuellt i fristående 
gymnasieskolor (1983:1, s 43–44). SEH-kommittén framhåller att fri-
stående grundskolor och fristående gymnasieskolor har haft mycket olika 
villkor under 1900-talet. Fristående grundskolor har haft en begränsad 
offentlig finansiering och successivt marginaliserats medan fristående 
gymnasieskolor har haft en generös offentlig finansiering. Enligt SEH-
kommittén handlar problemet gällande fristående gymnasieskolor inte i 
första hand om bristande resurser, utan om avsaknad av ett nationellt 
regelverk (SOU 1983:1, s 23–24, 153). 

SEH-kommittén framhåller att förbättrade villkor för fristående gymna-
sieskolor måste utformas på ett sådant sätt att skolan förblir likvärdig. 
Den anser att offentlig finansiering av fristående gymnasieskolor bör be-

                                                      
94 Undantaget från kraven på pedagogisk innovation och att vara till nytta för det 
offentliga skolväsendet var dock fristående skolor som tilldelats statsbidrag innan 
lagändringen (prop. 1982/83:1, s 42). 
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gränsas till de skolor som kompletterar den offentliga skolan (SOU 
1983:1, s 56). 

Det [finns en] frihet att etablera undervisningsverksamhet på gymnasial och 
eftergymnasial nivå. Det föreligger däremot inte – lika lite som för grund-
skolenivå – någon rätt att få stöd av samhället för verksamheten. Statligt 
stöd till fristående skola på gymnasial eller eftergymnasial nivå har därför 
varit beroende av en bedömning av skolans värde för samhället (SOU 
1983:1, s 55). 

Överlag finns stora likheter mellan SEH-kommitténs resonemang avseende 
fristående grundskolor och fristående gymnasieskolor, men det finns också 
skillnader. Gällande fristående grundskolor ställde SEH-kommittén krav 
på alternativ pedagogik och att den aktuella skolan skulle bidra till att 
förbättra den offentliga skolan. Gällande fristående gymnasieskolor talar 
SEH-kommittén mer allmänt om att skolan ska ha ett ”värde för sam-
hället”. Det kan till exempel handla om att skolan har en speciell utbild-
ningsinriktning, alternativpedagogik eller är ett alternativ för mobbade 
elever (SOU 1983:1, s 47–48). Sammantaget förordar SEH-kommittén en 
mer generös offentlig finansiering av fristående gymnasieskolor än av fri-
stående grundskolor.95 

Sammanfattningsvis präglas betänkandet av strävanden till offentligt in-
flytande i skolan. Enligt SEH-kommittén är statlig styrning av skolan nöd-
vändig för att säkerställa en likvärdig utbildning; likvärdighetsprincipen 
har genomslag i betänkandet. Det har också framkommit att SEH-
kommittén förordar en förbättrad offentlig finansiering av fristående 
gymnasieskolor. Till skillnad från betänkandet gällande fristående grund-
skolor motiveras dock inte en generös finansiering av fristående gymnasie-
skolor med argument om ökat brukarinflytande i skolan; brukarinflytan-
deprincipen har inget genomslag i betänkandet. 

6.4 Brukarinflytandets dilemman 1984–1985 
Det har framkommit från analysen av problembilder i utbildningspolitiken 
att en kritik av den offentliga skolan som centralstyrd och ineffektiv var 
framträdande i den utbildningspolitiska debatten under 1980-talet. Det 
fanns dock ingen enighet om hur skolan skulle hantera dessa problem. 
Utbildningspolitiken präglades av motstridiga strävanden mot likvärdig-

 95 SEH-kommittén föreslår en offentlig finansiering av godkända fristående gym-
nasieskolor som är öppna för alla sökanden. En finansiering motsvarande 80 pro-
cent av anslaget till den offentliga gymnasieskolan (SOU 1983:1, s 70, 86–87). 
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het, brukarinflytande och marknadsstyrning av skolan. Från slutet av 
1970-talet och till början av 1980-talet var decentraliseringssträvanden 
och en kritik av den statliga styrningen tongivande i den utbildningspoli-
tiska debatten. I jämförelse med denna period framstår tiden 1983–1985 
närmast som en renässans för statlig styrning och likvärdighets- och jäm-
likhetssträvanden i skolan (t.ex. prop. 1984/85:100, bilaga 10, s 6–8). 

Under 1970-talet motiverades en decentralisering av skolan huvudsakli-
gen utifrån argument om att ökat lokal inflytande för brukare, enskilda 
skolor och kommuner leder till en mer flexibel skolorganisation. Under 
första halvan av 1980-talet kopplas decentralisering till demokratisering 
av skolan till ökat inflytande och delaktighet för brukare. Regeringens 
initiativ till 1983 års demokratiberedning (DK-beredningen) ledde till att 
frågan om brukarinflytande fördes upp på den utbildningspolitiska dag-
ordningen. DK-beredningen fick i uppdrag att undersöka medborgarnas 
möjligheter till inflytande vid användning av offentliga välfärdstjänster 
och komma med förslag som skulle kunna öka brukarinflytandet i den 
offentliga sektorn (SOU 1984:83).96 Regeringen klargör i direktiven till 
DK-beredningen att intentionen med att ökat brukarinflytandet handlar 
om en begränsad reformering av den offentliga sektorn utan att förändra 
grundläggande principer som offentlig finansiering och fördelning av väl-
färdstjänster efter behov. DK-beredningen lämnade fyra betänkanden med 
relevans för föreliggande avhandling: om medborgerlig delaktighet i 
kommunens styrning (SOU 1984:83), om brukarmedverkan i kommunal 
verksamhet (SOU 1984:84), om medborgarnas inflytande över kommunal 
verksamhet (SOU 1985:28) och om ökad delaktighet för elever och föräld-
rar i skolan (SOU 1985:30). Överlag präglas betänkandena av strävanden 
till decentralisering och ökat brukarinflytande i den offentliga sektorn.  

6.4.1 Demokratiberedningen – brukarinflytande i offentlig sektor 
I DK-beredningens första betänkande behandlas frågan om ökat infly-
tande för medborgare vid nyttjande av offentliga välfärdstjänster (SOU 
1984:83). En central utgångspunkt för DK-beredningen är att den offent-
liga sektorns expansion under 1960- och 1970-talet medfört en centrali-
sering av statens verksamhet. Denna centralisering har enligt DK-
beredningen bidragit till minskat inflytande för enskilda medborgare i 
samhället. Enligt DK-beredningen kan ökat brukarinflytande vid nyttjande 

96 För att hantera frågor om ökat brukarinflytande i den offentliga sektorn inrät-
tade den socialdemokratiska regeringen 1983 civildepartementet med ansvar för 
bland annat demokratiberedningen (SOU 1985:28, s 3). 
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av offentligt finansierade välfärdstjänster bidra till ökat medborgerligt 
inflytande i samhället: 

Det finns en allvarlig svaghet med den representativa demokratin. Graden 
av delaktighet och medansvar i beslut och verkställighet blir låg. Det är 
därför angeläget att komplettera den representativa demokratin med olika 
former av direkt inflytande och delaktighet (SOU 1984:83, s 10). 

DK-beredningen förordar ökat brukarinflytande i den offentliga sektorn. 
Den är dock tveksam till argumentet att brukarinflytande innebär en de-
mokratisering av samhället. DK-beredningen framhåller att brukarinfly-
tande kan ge medborgare ett större inflytande i samhället. Men den fram-
håller också att brukarinflytande kan bidra till ökad ojämlikhet. För-
mågan att utnyttja möjligheter till brukarinflytande är inte jämnt fördelad 
i befolkningen utan missgynnar resurssvaga grupper (SOU 1984:83, s 10–
11, 21–22). 

I jämförelse med exempelvis SSK-utredningen var DK-beredningen be-
tydligt mer skeptisk till vad som kan beskrivas som ett formellt brukarin-
flytande i skolan som lagstiftning om obligatorisk elev- och föräldrarepre-
sentation i skolnämnder. Enligt DK-beredningen leder ett sådant lagstad-
gat brukarinflytande inte till ett ökat brukarinflytande i den offentliga 
sektorn. Därför förordar DK-beredningen vad som kan beskrivas som ett 
informellt brukarinflytande som en integrerad del av offentliga välfärds-
tjänster (SOU 1984:83, s 34). Sammantaget präglas betänkandet av en 
kritik av existerande former för brukarinflytande i den offentliga sektorn. 
En kritik som förstärks av ett ställningstagande för en stark statlig styr-
ning av offentligt finansierade välfärdstjänster utifrån ett jämlikhetsper-
spektiv: 

För att slå vakt om viktiga mänskliga värden har en stor del av ekonomin 
organiserats i den offentliga sektorn. Det har skett och bör alltjämt ske när 
den organisationsformen bäst säkrar medborgarnas inflytande, ger dem 
mer rättvisa och effektivare resultat än en organisation enligt marknadse-
konomiska principer (SOU 1984:83, s 13). 

DK-beredningen tillbakavisar kritiken att den offentliga sektorn skulle 
vara ineffektiv och tar avstånd från förslag om avreglering och privatise-
ring av offentliga välfärdstjänster (SOU 1984:83, s 13–14). Frågan om 
marknadsstyrning av den offentliga sektorn splittrade dock beredningen. 
Två ledamöter kritiserade majoritetens linje i ett särskilt yttrande till be-
tänkandet. Enligt dessa ledamöter är marknadsstyrning i form av valfrihet 
för brukare och fler privata huvudmän grundläggande för ökat medbor-
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gerligt inflytande i den offentliga sektorn. Enligt ledamöterna präglas DK-
beredningen av en övertro på statliga lösningar. En övertro som dessa 
ledamöter härleder till en socialdemokratisk ideologi enligt vilken indivi-
dens frihet anses som underordnad politiska beslut (SOU 1984:83, s 66–
67). 

Den offentliga sektorn… är för stor. Den har blivit för stor på grund av 
statliga regleringar och styrningar genom statsbidragsbestämmelser samt 
genom lokala politiska beslut präglade av den ideologiska villfarelsen att 
samhället blir bättre om den offentliga sektorn fortsätter växa. På många 
områden har upprättats offentliga servicemonopol som omöjliggör effekti-
vitetshöjande konkurrens och därmed valfrihet för de enskilda kommunin-
vånarna. Dessa servicemonopol måste brytas (SOU 1984:83, s 66). 

DK-beredningens majoritet tog dock avstånd från marknadsstyrning av 
den offentliga sektorn. Ett mer explicit avståndstagande från marknads-
styrning av offentliga välfärdstjänster framförs av en ledamot i ett särskilt 
yttrande till betänkandet (SOU 1984:83, s 71–73): 

Det är inte tjänstesektorns växt i sig man kritiserar, utan att detta sker i of-
fentlig regi. Eftersom tjänstesektorn blir alltmer sysselsättningsmässigt do-
minerande är det en vital fråga för kapitalintressena att privatisera den och 
därmed göra den tillgänglig som bas för kapitalistisk dominans och eko-
nomisk profit (SOU 1984:83, s 72). 

Sammanfattningsvis präglas betänkandet av en dominans för strävanden 
till statligt inflytande i den offentliga sektorn. DK-beredningen förordar 
statlig styrning av den offentliga sektorn för ökad jämlikhet i samhället; 
jämlikhetsprincipen har genomslag i betänkandet. Det har också fram-
kommit att DK-beredningen är kritisk till ett formellt brukarinflytande; 
brukarinflytandeprincipen har genomslag som underideologi i betänkan-
det. Slutligen tar DK-beredningen avstånd från den minoritet av ledamöter 
i beredningen som förordar marknadsstyrning av den offentliga sektorn; 
marknadsprincipen har genomslag som underideologi i betänkandet. 

6.4.2 Brukarinflytandets problem och möjligheter 
DK-beredningen första betänkande följdes av en empirisk kartläggning av 
möjligheter till brukarinflytande i den offentliga sektorn. I betänkandet 
fördjupar DK-beredningen sin tidigare kritik av ett formellt brukarinfly-
tande. Enligt DK-beredningen har stora visioner om delaktighet och de-
mokratisering av skolan inte förverkligats utan den präglas av ett förhål-
landevis begränsat brukarinflytande (SOU 1984:84).  
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Enligt DK-beredningen har brukarinflytande framställts som en univer-
sallösning på skolans problem (t.ex. demokratiska, pedagogiska, ekono-
miska). Den framhåller att brukarinflytande snarare måste förstås som en 
liten del av en större reformering av skolan (SOU 1984:84, s 28). Enligt 
DK-beredningen kännetecknas debatten av otydlighet eftersom reformer 
för ökat brukarinflytande i skolan har haft två olika målsättningar: en 
förändrad styrning (medinflytande) och en förändrad undervisning (elev-
centrerad pedagogik). DK-beredningen föreslår en separering mellan dessa 
strävandemål och lägger fokus på elevinflytande i undervisningen (SOU 
1984:84, s 35–36). DK-beredningen framhåller att decentraliseringen har 
skapat förbättrade möjligheter till brukarinflytande i skolan. En större 
autonomi för den enskilda skolan har skapat större möjligheter för lärare 
och elever att bestämma över undervisningens innehåll och former (SOU 
1984:84, s 30, 48). Överlag förordar beredningen ett större brukarinfly-
tande i skolan. Dess konkreta förslag handlar dock till stor del om mer 
perifera aktiviteter så som städning, skolmåltider och skolbibliotek (SOU 
1984:84, s 44–45, 49–53). Sammanfattningsvis är brukarinflytandeprinci-
pen ledstjärna för DK-beredningens resonemang; enbart denna princip har 
genomslag i betänkandet. 

6.4.3 Statlig styrning för ökad jämlikhet 
I DK-berednings tredje betänkande behandlas frågan om ökat medborger-
ligt inflytande i kommunen (SOU 1985:28). Betänkandet är av intresse för 
föreliggande avhandling eftersom det innehåller principiella resonemang 
gällande offentligt och privat inflytande i den offentliga sektorn. Bered-
ningens övergripande utgångspunkt är att en stark statlig styrning av den 
offentliga sektorn är nödvändig för att säkerställa nationella jämlikhets-
mål i välfärden (SOU 1985:28, s 12, 15): 

Vård, omsorg och utbildning är exempel på viktiga verksamheter som av 
fördelningspolitiska skäl bör bedrivas i samhällets regi. Det är ingen tillfäl-
lighet att samhället har tagit ansvaret för dessa verksamheter. Till grund för 
samhällets engagemang ligger en solidaritetstanke. Det är de enskilda män-
niskornas behov – inte deras ekonomiska resurser – som ska avgöra möj-
ligheten att få tillgång till vård, omsorg och utbildning (SOU 1985:28, s 
12). 

Förutom fördelningspolitiska argument framhålls också att en stark statlig 
styrning av den offentliga sektorn är nödvändig för att säkerställa en lik-
värdig tillgång på välfärdstjänster i hela landet. Enligt DK-beredningen 
kännetecknas den offentliga sektorn av bristande flexibilitet och ett svagt 
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brukarinflytande. Statlig reglering uppfattas försvåra anpassning av väl-
färdstjänster till lokala förhållanden och medborgarnas möjligheter till 
brukarinflytande (SOU 1985:28, s 15). Mindre av statlig detaljreglering i 
kombination med en delegering av ansvar för välfärdstjänster till kommu-
ner och ett ökat brukarinflytande är DK-beredningen grundläggande för 
att skapa en mer flexibel offentlig sektor med förmåga till anpassning efter 
lokala förhållanden (SOU 1985:28, s 12–15, 69–70). 

Målet är att fler människor kan medverka, bli delaktiga och ta ansvar för 
gemensamma angelägenheter. Det kan ske genom att partierna och de för-
troendevalda får bättre förutsättningar för att klara av de krav som ställs 
på dem. Vidare bör de som utnyttjar kommunernas och landstingens tjäns-
ter (brukarna) få möjligheter att ta mer aktiv del i de kommunala institut-
ionernas verksamhet (SOU 1985:28, s 14). 

I detta sammanhang betonar DK-beredningen behovet av en demokratise-
ring av samhället genom ett större medborgerligt inflytande vid nyttjande 
av offentliga välfärdstjänster (SOU 1985:28, s 16). DK-beredningen tar 
avstånd från marknadsstyrning och förordar istället kooperativ, brukarin-
flytande, decentralisering och föreningsverksamhet i skolan (SOU 
1985:28, s 18–19, 26). Enligt DK-beredningen kan offentligt finansierade 
välfärdstjänster inte jämföras med tjänster på den privata marknaden: 

Medborgarna uppträder som kunder också i många andra verksamheter. 
När kommunen har en myndighetsutövande roll blir relationen medbor-
gare-kommun en annan. Kontakten styrs då till en viss del av ett rättsligt 
reglerat partsförhållande. Kommunens roll är då ofta att som part försvara 
ett allmänintresse (SOU 1985:28, s 26). 

DK-beredningen tar avstånd från marknadsstyrning av den offentliga sek-
torn och förordar statlig styrning för att säkerställa en likvärdig tillgång 
på välfärdstjänster i samhället. Gällande frågan om föräldrainflytande i 
skolan är betänkandet mer tvetydigt. Å ena sidan framhåller DK-
beredningen att föräldrar ska ha ett visst inflytande i skolan. Å andra si-
dan betonas nödvändigheten av tydliga gränser för ett sådant föräldrain-
flytande (SOU 1985:28, s 32). Däremot förordar DK-beredningen ett ökat 
inflytande för elever i skolan: 

Om läroplanens mål ska uppfyllas måste eleverna i skolan få inflytande på 
verksamheten, både när det gäller planering och genomförande. Det gäller 
såväl den teoretiska undervisningen som de mer skötselbetonade delarna av 
skolvardagen. På så sätt ökar motivationen och trivseln i skolan (SOU 
1985:28, s 32). 
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I likhet med DK-beredningens tidigare resonemang betonas att inflytande 
för elever i skolan inte bör ha formen av ett formellt inflytande, exempel-
vis genom reserverade platser för elever i skolstyrelser. DK-beredningen 
förordar ett mer informellt elevinflytande som en integrerad del av skolans 
verksamhet. Enligt DK-beredning är elevinflytande i skolan grundläggande 
för motivation i skolarbetet och en framgångsrik undervisning (SOU 
1985:28, s 31–32). 

Överlag förordar DK-beredning en begränsad reformering av skolan. 
Den föreslår att en statlig styrning av skolan kombineras med förbättrade 
möjligheter till brukarinflytande. En minoritet av ledamöterna var kritiska 
mot DK-beredningens försiktiga linje, vilket framkommer i en reservation 
och i ett särskilt yttrande till betänkandet. Enligt dessa ledamöter är det 
inte möjligt att förena en stark statlig styrning av offentligt finansierade 
välfärdstjänster med ökat brukarinflytande. Enligt minoriteten kan endast 
marknadsstyrning av offentligt finansierade välfärdstjänster, valfrihet för 
individen och etableringsfrihet för privata huvudmän, säkerställa ett verk-
ligt brukarinflytande i den offentliga sektorn (SOU 1985:28, s 131–139). 

Om medborgaren/kunden verkligen ska få ett större inflytande krävs att 
han eller hon får valfrihet också när det gäller offentlig service. Det måste 
finnas alternativ till den utbjudna servicen i offentlig regi. De offentliga 
monopol (sic!) måste brytas (SOU 1985:28, s 131).  

Förslag om ökad marknadsstyrning av den offentliga sektorn får under-
stöd av två ledamöter i ett särskilt yttrande till betänkandet. Ledamöterna 
anför ett mer principiellt resonemang för marknadsstyrning av den offent-
liga sektorn: privatisering, konkurrens och valfrihet. Förslag som utmanar 
de styrningsprinciper för den offentliga sektorn som var tongivande under 
efterkrigstiden: 

Men den största orsaken till den offentliga sektorns omfattning är politiska 
ambitioner. Kalla det gärna förmynderi. En benägenhet att sätta sig över 
enskildas värderingar. En kollektiv ambition både vad avser mål, innehåll 
och medel. Ibland har det rått och råder politisk enighet om detta. Det har 
fallit sig naturligt, att vissa serviceområden organiserats gemensamt. Rege-
ringsmakten i Sverige har dessutom huvuddelen av tiden innehafts av ett 
parti vars samhällsideologi i princip förutsätter offentlig expansion. Politi-
kerna har en bristande tilltro till marknadens förmåga såväl att öka den 
ekonomiska tillväxten som att fördela välstånd. Strävan efter jämlikhet har 
också ansetts motivera kollektiva lösningar och likriktning. På alltför 
många områden har det uppstått ideologiskt förankrade servicemonopol. 
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Dessa monopol har under senare år allt starkare satts ifråga (SOU 1985:28, 
s 137). 

Enligt DK-beredningens minoritet har marknadsstyrning av den offentliga 
sektorn två huvudsakliga fördelar: Avskaffade offentliga monopol skapar 
konkurrens mellan huvudmän vilket leder till effektivisering av välfärds-
tjänster. En mer effektiv tjänsteproduktion leder till besparingar i statens 
utgifter vilket skapar ett finansiellt utrymme för skattesänkningar. Enligt 
minoriteten leder marknadsstyrning till ett betydligt starkare brukarinfly-
tande i skolan än en skola präglad av statlig styrning. Makten att välja 
eller välja bort skolor tvingar samtliga skolhuvudmän till anpassning efter 
brukarnas önskemål (SOU 1985:28, s 138–139). 

Marknadsekonomin är överlägsen planekonomin inte bara i den varupro-
ducerande sektorn utan också i tjänstesektorn. Både privat och offentlig 
tjänsteproduktion skall därför enligt vår uppfattning erbjudas medborgarna 
på en marknad, där deras önskemål som konsumenter sätts i centrum (SOU 
1985:28, s 139). 

Pläderingen från minoriteten för marknadsstyrning av offentliga välfärds-
tjänster lämnades dock inte obesvarad. En ledamot besvarar minoritetens 
uppfattning i ett särskilt yttrande till betänkandet. Ledamoten betonar att 
offentligt finansierade välfärdstjänster är grundläggande för en utveckling 
mot ökad jämlikhet i samhället. Privata utförare i den offentliga sektorn 
skulle enligt ledamoten motverka en sådan utveckling (SOU 1985:28, s 
147). 

Sammanfattningsvis präglas betänkandet av strävanden till offentligt 
och privat inflytande i skolan. DK-beredningen framhåller att elever bör 
ha ökat inflytande i undervisningen och att elevinflytande är grundläg-
gande för demokratisk fostran; brukarinflytandeprincipen har ett starkt 
genomslag i betänkandet. DK-beredningen framhåller också nödvändig-
heten av statlig styrning för att säkerställa en jämlik fördelning av väl-
färdstjänster; jämlikhetsprincipen har genomslag i betänkandet. Gällande 
statlig styrning för en nationellt likvärdig välfärd är DK-beredningen nå-
got ambivalent. Den både försvarar och kritiserar den statliga styrningen 
av den offentliga sektorn. Utifrån en samlad bedömning av betänkandet 
framstår dock kritiken av statlig styrning som starkare än försvaret av 
densamma; likvärdighetsprincipen har genomslag som underideologi. DK-
beredningen kritiserar samtidigt den minoritet av ledamöter som förordar 
marknadsstyrning av den offentliga sektorn; marknadsprincipen har ge-
nomslag som en underideologi i betänkandet. Frågan om DK-
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beredningens syn på föräldrainflytande är mer komplicerad. Huvudsaklig-
en framhåller beredningen att det måste finnas tydliga gränser för föräld-
rainflytande i skolan; föräldrainflytandeprincipen har genomslag som 
underideologi i betänkandet. 

6.4.4 Informellt brukarinflytande 
DK-beredningens fjärde betänkande handlar specifikt om brukarinflytande 
i skolan. Arbetet med detta betänkande delegerades till en särskild arbets-
grupp (AR-gruppen) (SOU 1985:30). AR-gruppens övergripande utgångs-
punkt är skrivningar i Lgr 80 om att skolan ska fostra till demokratiska 
medborgare. Elevinflytande i skolan uppfattas som en integrerad del av en 
sådan fostran. AR-gruppens huvudargument för ökat elevinflytande är att 
demokratisk fostran i första hand inte kan förmedlas via teoretiska kun-
skaper utan är något eleven lär sig genom erfarenheter av medinflytande i 
skolan. Elevernas upplevelse av ett reellt inflytande i skolan är enligt AR-
gruppen ett betydligt mer effektivt verktyg för demokratisk fostran än 
teoretisk kunskapsförmedling (SOU 1985:30, s 11, 24). 

Ett demokratiskt förhållningssätt kan inte skapas genom formell träning 
under en eller flera lektioner någon gång per månad. Skall eleverna ges 
möjligheter att påverka sin situation, måste den dagliga verksamheten i 
klassen/gruppen genomsyras av ett öppet och diskussionsvänligt klimat där 
eleverna får uppleva krav på att ta medansvar och agera självständigt (SOU 
1985:30, s 19). 

AR-gruppen följer upp DK-beredningens kritik av formellt brukarinfly-
tande i skolan. Enligt AR-gruppen har brukarinflytande i en allt för stor 
utsträckning kopplats till lagar och regler. Många föräldrar och elever 
förstås uppleva ett sådant formellt brukarinflytande som meningslöst ef-
tersom de har små reella möjligheter att påverka skolan (SOU 1985:30, s 
16). Enligt AR-gruppen har dessa negativa upplevelser av bristande bruka-
rinflytande lett till minskat engagemang från föräldrar och elever i skolan 
(SOU 1985:30, s 12, 18). Utbildningspolitiken har misslyckats med att 
öka brukarinflytandet i skolan: 

Vår slutsats är att centralt utfärdade detaljregler om formerna för in-
flytande inte i någon högre grad leder till ett reellt inflytande. Vi menar 
att klassråd och andra sammanträdesformer kan leda till medinflytande, 
men inte garanterar det. Klassråden har ofta en traditionell sammanträdes-
form. Det innebär ofta en träning i en slags formell demokrati – en sam-
manträdesdemokrati. Formen blir viktigare än innehållet (SOU 1985:30, s 
27). 
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I motsats till formellt brukarinflytande förordar AR-gruppen ett mer in-
formellt brukarinflytande. Decentraliseringen i samband med införandet 
av målstyrning anses ha skapat förbättrade möjligheter till brukarinfly-
tande i skolan. En förflyttning av ansvar till lokal nivå innebär att lokala 
aktörer innebär att skolledare, lärare och elever och föräldrar har större 
möjligheter att påverka verksamheten. Ökat brukarinflytande förstås som 
en naturlig del av en decentralisering av ansvar för skolan till lokal nivå 
(SOU 1985:30, s 12).  

Enligt AR-gruppen kan utvecklingen från formellt till informellt brukar-
inflytande i utbildningspolitiken förstås utifrån en förändrad problembild: 
från fokus på organisationsproblem under 1970-talet till fokus på pedago-
giska problem under 1980-talet. Enligt AR-gruppen har skolledare och 
lärare utifrån en förmedlingspedagogisk förståelse av lärande upplevt en 
motsättning mellan kunskapsresultat och elevinflytande i skolan. Enligt 
AR-gruppen är detta en felsyn. Utifrån en elevcentrerad förståelse av lä-
rande menar AR-gruppen att det inte finns en motsättning mellan resultat 
och elevinflytande. Tvärtom uppfattas elevens delaktighet som grundläg-
gande för en förbättrad undervisning i skolan (SOU 1985:30, s 18–19). 

En god pedagogik innehåller ett väl genomtänkt elevinflytande. När elever-
na är med och planerar undervisningen, deltar i skötseln av skolan, ansva-
rar för vissa verksamheter och utvärderar arbetet, ökar både deras motivat-
ion och aktivitet. Ett av de viktigaste målen i skolan är att ge barn och 
ungdom demokratisk fostran. För att denna skall bli trovärdig måste den 
kopplas till ett reellt inflytande. När eleverna får detta reella inflytande, 
ökar deras ansvarskänsla för sin egen utbildning och för skolans miljö 
(SOU 1985:30, s 24).   

AR-gruppen motsätter sig lagstadgat brukarinflytande utifrån argumentet 
att ett sådant privat inflytande kan underminera det via valda församling-
ar demokratiska inflytandet i skolan. Enligt AR-gruppen är skolan en 
angelägenhet för hela samhället och bör därför kontrolleras och styras av 
demokratiskt valda organ (SOU 1985:30, s 28). Det finns enligt AR-
gruppen en motsättning mellan offentligt och privat inflytande i skolan, 
och därför föreslås en tydlig separering av de områden som är föremål för 
statligt inflytande respektive brukarinflytande: en renodlad statlig styrning 
på makronivå och ett stort brukarinflytande på mikronivå (SOU 1985:30, 
s 30–31). 

Vi vill stärka elevernas rätt till inflytande över sin egen arbetssituation på 
alla nivåer i skolan – inte bara i förhållande till skolledningen utan också 
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till enskilda lärare och övrig personal. Denna rätt till inflytande skall slås 
fast centralt. Formerna för inflytandet skall utarbetas lokalt av de berörda 
och redovisas i en inflytandeplan som skolstyrelsen fastställer. […] Vi vill 
också stärka föräldrarnas rätt till inflytande över beslut gällande det egna 
barnet och understryka behovet av föräldrarnas stöd i det egna barnets och 
klassens skolvardag (SOU 1985:30, s 77). 

AR-gruppen gör en poäng av att inte ange några mer detaljerade anvis-
ningar gällande former för brukarinflytande i skolan. Den betonar att det i 
första hand handlar om inflytande i undervisningen och andra lokala för-
hållanden i skolan (SOU 1985:30). 

Överlag präglas betänkandet av strävanden till privat inflytande i sko-
lan. Gällande brukarinflytande präglas betänkandet av motstridiga strä-
vanden. Eftersom många elever och föräldrar upplever det som menings-
löst är AR-gruppen negativ till ett formellt brukarinflytande. Men å andra 
sidan förordar AR-gruppen ett starkare informellt brukarinflytande i sko-
lan; brukarinflytandeprincipen har ett starkt genomslag i betänkandet. 
AR-gruppen betonar betydelsen att skolan är under demokratisk kontroll. 
Även om ingen explicit koppling görs till likvärdighet tolkas detta stöd för 
offentligt inflytande i skolan och som att likvärdighetsprincipen har ge-
nomslag i betänkandet.  

6.5 Målstyrning och marknadsstyrning 1985–1988 
Under 1980-talet var den offentliga sektorns och välfärdsstatens problem 
aktuella frågor i den politiska debatten. Sverige påverkades av ett internat-
ionellt genomslag för neoliberala idéer: kritik av statlig intervention och 
planering i samhället. Marknadsliberala idéer fick ett successivt större 
inflytande i samhället från och med mitten av 1980-talet (Ryner 2002). 
Gällande den politiska sfären hade finansdepartementet en central roll för 
kursomläggningen i politiken från statlig styrning till marknadsstyrning av 
den offentliga sektorn (Antman, Greider & Lappalainen 1993). Därför 
analyseras tre dokument som härrör från finansdepartementet: en rapport 
om gränsorganisationer mellan offentligt och privat (Ds Fi 1985:7), ett 
betänkande om effektivitet i den offentliga sektorn (Ds Fi 1986:14) och 
1987 års långtidsutredning (SOU 1987:3). Gemensamt för dessa utred-
ningar är ett fokus på effektivitetsproblem i den offentliga sektorn och att 
marknadsstyrning uppfattas som en möjlig lösning på dessa problem. Den 
utbildningspolitiska utvecklingen präglas av styrningsberedningens (S-
beredningen) två betänkanden (DsU 1987:1, SOU 1988:20) och regering-
ens uppföljning av S-beredningens förslag (prop. 1988/89:4).  
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6.5.1 Effektivisering av den offentliga sektorn 
Under 1980-talet präglades samhällsdebatten av en kritik av den offentliga 
sektorn, vilken framställdes som ineffektiv och oflexibel i förhållande till 
brukarnas krav. För att hantera dessa problem tillsattes en permanent 
utredning inom finansdepartementet, Expertgruppen för studier i offentlig 
ekonomi (ESO).97 ESO lämnade en mängd rapporter gällande den statliga 
styrningen av den offentliga sektorn under 1980-talet och 1990-talet, 
varav två analyseras i föreliggande avsnitt (DsFi 1985:7, DsFi 1986:14). 

En central frågeställning för ESO är huruvida gränsorganisationer, det 
vill säga organisationer som verkar inom både den offentliga och den pri-
vata sfären (t.ex. privat huvudmannaskap och offentlig finansiering), i 
större utsträckning kan producera välfärdstjänster i framtiden. Enligt ESO 
kan ett större inslag av fristående huvudmän som utförare bidra till ökad 
produktivitet i den offentliga sektorn (DsFi 1985:7). ESO:s utgångspunkt 
är att ökningen av ekonomiska resurser till den offentliga sektorn under 
efterkrigstiden har lett till en ineffektiv produktion av offentliga välfärds-
tjänster eftersom det har saknats incitament till effektivitetsförbättringar. 
Enligt ESO medför den svagare ekonomiska tillväxten under 1970- och 
1980-talet att framtida kvalitetsförbättringar av offentligt finansierade 
välfärdstjänster endast kan åstadkommas genom effektivisering (DsFi 
1985:7, s 20). Enligt ESO förenar gränsorganisationer det privata närings-
livets effektivitet med de sociala målsättningar som är kännetecknande för 
offentligt finansierade välfärdstjänster. Därför uppfattas gränsorganisat-
ioner kunna få en stor betydelse för effektivisering av den offentliga sek-
torn. ESO framhåller att minskat statligt inflytande vid produktion och 
fördelning av välfärdstjänster kan leda till en mindre rättvis fördelning av 
dessa tjänster. Men i jämförelse med den kroniska ineffektivitet som enligt 
ESO präglar den offentliga sektorn uppfattas dock dessa potentiella nack-
delar som mindre problem (DsFi 1985:7, s 1–3, 22, Ds Fi 1986:14, s 7, 
15, 29).98 

ESO:s betänkanden följdes av 1987 års Långtidsutredning (L-
utredningen) som behandlar samma problematik gällande den offentliga 
sektorns effektivitet (SOU 1987:3). Grundproblemet handlar enligt L-
utredningen om att den offentliga sektorns effektivitetsproblem under lång 

97 ESO är en självständig tankesmedja under finansdepartementet och publicerade 
1981–2003 rapporter i departementserien. 
98 Enligt ESO präglas den svenska skolan av höga kostnader i ett internationellt 
perspektiv (DsFi 1986:14, s 13). 
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tid har dolts av en ständigt ökad tillgång på ekonomiska resurser. Enligt 
L-utredningen är en ytterligare ökning av ekonomiska resurser inte ett
möjligt alternativ i en tid av lägre ekonomisk tillväxt och redan höga skat-
ter. En mer effektiv produktion av offentligt finansierade välfärdstjänster
beskrivs som en förutsättning för framtida förbättringar av välfärden
(SOU 1987:3). L-utredningen förordar ett stopp för den offentliga sek-
torns expansion, besparingar och marknadsstyrning (SOU 1987:3, s 177).

En möjlig utveckling anges vara att den politiska styrningen i större ut-
sträckning kommer att ske genom ett ”kontraktsförhållande” med en 
mångfald producenter […] Politikerna skulle alltså i mindre utsträckning 
styra en ”egen” organisation utan mer se till att medborgarnas behov 
kommer att tillgodoses genom en mångfald av olika produktionslösningar 
(SOU 1987:3, s 177). 

Enligt L-utredningen kan marknadsstyrning leda till effektivisering av 
produktion och allokering av offentliga välfärdstjänster. Därför föreslås 
att privata huvudmän i större utsträckning ska kunna producera offentligt 
finansierade välfärdstjänster samt att brukare ska kunna välja mellan olika 
utförare. Konkurrens mellan huvudmän uppfattas ge incitament till effek-
tivitetsförbättringar (SOU 1987:3, s 178). 

Privata företag ges möjlighet att konkurrera med myndigheter på lika vill-
kor, dvs. med samma subventioner och samma behandling när det gäller 
tillstånd och skatter. Och självfallet skall då myndigheterna ges möjligheter 
att söka nya marknader och konkurrera med privata företag. Konsumen-
ternas fria valmöjligheter visar då var och under vilka organisationsformer 
en verksamhet bedrivs bäst i samklang med konsumentens önskemål (SOU 
1987: 3, s 178). 

Förutom resonemanget om att den offentliga sektorn ska kunna expan-
dera på nya marknader är citatet representativt för den argumentations-
linje för ökad marknadsstyrning av den offentliga sektorn som var fram-
trädande under andra halvan av 1980-talet.  

Sammanfattningsvis förordar ESO och L-utredningen marknadsstyrning 
av den offentliga sektorn. Den mest signifikanta förändringen i förhål-
lande till den tidigare politiken under första halvan av 1980-talet är att 
marknadsprincipen har ett starkt genomslag i L-utredningens och ESO:s 
betänkanden. ESO kritiserar också den statliga styrningen för en nationellt 
enhetlig skola som ineffektiv; likvärdighetsprincipen har genomslag som 
underideologi i ESO:s betänkanden.  
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6.5.2 Styrningsberedningen – likvärdighet och decentralisering 
Diskussionen under 1980-talet om en reformering av den offentliga sek-
torn påverkade utbildningspolitiken. 1987 tillsattes S-beredningen för att 
undersöka potentiella konsekvenser av förslag till en förändrad styrning av 
skolan. S-beredningen lämnade två betänkanden. Det första var ett kun-
skapsunderlag gällande skolans utveckling historiskt och en diskussion 
kring potentiella för- och nackdelar med en decentralisering (DsU 
1987:1).99 I det andra betänkandet presenterades S-beredningens reform-
förslag (SOU 1988:20). 

S-beredningen angav två bakomliggande orsaker till varför en reforme-
ring av skolans styrning aktualiserats under 1980-talet. En avsaknad av 
reformer under 1970-talet och 1980-talet innebar att det fanns ett upp-
dämt behov av styrningsreformer, och förändringar av samhället under 
1980-talet innebar att skolan måste förändras för att kunna hantera nya 
problem (DsU 1987:1, s 12–13). S-bredningen framhöll dock att föränd-
ringar av skolans styrning måste utformas på ett sådant sätt att de inte får 
negativa konsekvenser för skolans likvärdighet:  

Det är ett riksintresse att skolväsendet i olika delar av landet och för alla 
elever ger en likvärdig utbildning med hög kvalitet. – Skolverksamheten är 
av sådan vikt för samhället att det alltid måste ankomma på riksdag och 
regering att ange mål och riktlinjer för dess utformning och innehåll (DsU 
1987:1, s 14) 

Förutom inledande och avslutande avsnitt av mer principiella övervägan-
den gällande skolans styrning utgörs huvuddelen av betänkandet av en 
historisk genomgång av organisatoriska förändringar i skolan; med fokus 
på utbildningspolitiska reformer till ökat brukarinflytande och ökad jäm-
likhet i skolan under 1970-talet. Enligt S-beredningen misslyckades dessa 
reformer med att minska problem med centralstyrning, social reprodukt-
ion och bristande brukarinflytande i skolan (DsU 1987:1, s 172–174). S-
beredningens förklaring till detta misslyckande var att utbildningspolitiken 
inte hade utformats som en helhet utan karaktäriserades av målsplittring. 
Enligt S-beredningen är en bättre samordning mellan olika målsättningar i 
utbildningspolitiken grundläggande för en framgångsrik reformering av 
skolsystemet (DsU 1987:1, s 28). I detta sammanhang efterlyste S-
beredningen en mer ingående diskussion om hur decentralisering och ökat 

99 Ansvar för S-beredningens första betänkande delegerades till tre av beredningens 
ledamöter, Lars Du Rietz, Ulf P. Lundgren och Olof Wennås. 
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brukarinflytande skulle påverka ansvarsfördelningen för skolan mellan 
stat, kommun och enskilda skolor (DsU 1987:1, s 84). 

S-beredningen kritiserar det under 1970- och 1980-talet vanligt före-
kommande argumentet att en decentralisering av skolan mer eller mindre 
automatiskt leder till en effektivisering och en bättre anpassning av under-
visning till lokala förhållanden. Enligt S-beredningen leder en decentrali-
sering av skolan inte nödvändigtvis till ökat lokalt självbestämmande eller 
ökat brukarinflytande. Tvärtom kan en sådan decentralisering främst 
gynna andra lokala aktörer så som kommuner eller skolledare (DsU 
1987:1, s 213–221). Utifrån en sammanvägd bedömning av samhällets 
intresse av likvärdighet och potentiellt negativa effekter av decentralisering 
förordar S-beredningen en fortsatt stark statlig styrning av skolan: 

Om staten… uppdragit åt kommunerna och landstingen att fullgöra viktiga 
samhällsfunktioner av stor nationell betydelse och dessutom har angivit 
vilken omfattning denna verksamhet skall ha, har staten därigenom helt 
medvetet valt att inte endast påverka kommunernas prioriteringar utan att i 
praktiken styra dem. […] Staten kan inte acceptera att olika kommuner har 
olika uppfattningar om skolans betydelse och av detta skäl prioriterar sko-
lan olika högt. Skolundervisningen skall därför genom statsbidragsgivning-
en bl a skyddas mot kommunala nedskärningar eller omprioriteringar (DsU 
1987:1, s 278).  

Enligt S-beredningen krävs ökad samverkan mellan juridisk (lagar), eko-
nomisk (statsbidrag) och ideologisk (normer) styrning av skolan för en 
framgångsrik reformering av skolan som inte medför en försämrad likvär-
dighet. S-beredningen är negativ till förslag om schablonbaserat statsbi-
dragssystem och ett större kommunalt ansvar för skolan eftersom dessa 
förslag kan påverka skolans likvärdighet negativt (DsU 1987:1, s 277–
278). Enligt S-beredningen behövs en stark koppling mellan statsbidrags-
nivå och uppskattade undervisningsbehov för att säkerställa en nationellt 
likvärdig utbildning (DsU 1987:1, s 133, 298). S-beredningen är skeptisk 
till argumentet att ett schablonbaserat statsbidragssystem leder till en för-
enklad skoladministration. S-beredningen framhåller att även med ett 
schablonbaserat system måste ekonomiska resurser fördelas någorlunda 
proportionerligt i förhållande till aktuella undervisningsbehov i kommu-
ner. Utifrån dessa argument försvarar S-beredningen principerna för 1979 
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års statsbidragssystem och kopplingen mellan statsbidrag och lärartjänster 
(DsU 1987:1, s 298–303).100 

S-beredningen försvarar statlig styrning av skolan för en nationellt lik-
värdig utbildning. Däremot är S-beredningen kritisk till jämlikhetssträ-
vanden i skolan under 1970- och 1980-talet. Enlig S-beredningen har 
dessa jämlikhetssträvanden misslyckats med att minska betydelsen av 
social bakgrund för utbildningsframgång och utbildningsval. Skolan anses 
ha små möjligheter att bidra till ökad jämlikhet i samhället (DsU 1987:1, s 
292–293). 

Dessa förhoppningar har fått näring av en diskussion om behovsstyrd re-
sursfördelning, som har skapat överdrivna föreställningar om såväl möjlig-
heten som önskvärdheten av stora omfördelningar av resurserna. En ökad 
insikt om att möjligheterna till omfördelning är begränsade är viktigt av 
flera skäl. Utan en sådan insikt är det mycket lätt att skapa nya och kanske 
ännu större problem för skolan än de som statsbidragsreformen var avsedd 
att lösa (DsU 1987:1, s 293). 

Sammanfattningsvis präglas betänkandet av strävanden till offentligt infly-
tande i skolan. Enligt S-beredningen är statlig styrning av skolan för en 
nationellt likvärdig utbildning den centrala målsättningen för utbildnings-
politiken; likvärdighetsprincipen har ett starkt genomslag i betänkandet. S-
beredningen är negativ till omfördelning av utbildningsresurser till under-
privilegierade grupper; jämlikhetsprincipen har genomslag som underideo-
logi i betänkandet. S-beredningen har inte influerats av debatten om bru-
karinflytande och marknadsstyrning under 1980-talet; varken brukarinfly-
tandeprincipen eller marknadsprincipen har genomslag i betänkandet. 

6.5.3 Statlig styrning för likvärdighet i skolan 
S-beredningens första betänkande följdes av ett slutbetänkande med re-
formförslag (SOU 1988:20). Till stor del överensstämmer resonemang och
förslag i styrningsberedningens två betänkanden. Det finns dock vissa
skillnader. I slutbetänkandet betonas betydelsen av ökat brukarinflytande i
skolan och likvärdighetssträvanden tonas ned något. I kontrast till bered-
ningsunderlaget uppfattas decentralisering i slutbetänkandet kunna bidra
till en effektivisering av skolan (SOU 1988:20, s 7–8). Det handlar dock
om nyansskillnader snarare än fundamentala skillnader. I både bered-

100 Styrningsberedningen föreslår att kommuner i större utsträckning än tidigare 
ska kunna fördela basresursen (85 procent av statsbidraget) mellan skolor efter 
behov (DsU 1987:1, s 305). 
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ningsunderlaget och slutbetänkandet betonar S-beredningen nödvändig-
heten av statlig styrning för att säkerställa en likvärdig utbildning: 

Principen om en likvärdig utbildning är härvid av grundläggande betydelse. 
Den innebär att alla elever har rätt att få, och att det därmed också är en 
skyldighet för skolan att ge dem, en utbildning som är likvärdig oberoende 
av var eleverna bor, vilket kön de tillhör och vilken social och ekonomisk 
bakgrund de har. […] Behovet av att garantera en över hela landet likvär-
dig och när det gäller vissa grundläggande förutsättningar också enhetlig 
skola gör det nödvändigt med ett fortsatt starkt statligt inflytande (SOU 
1988:20, s 17). 

Betänkandet präglas av strävanden till statlig styrning och decentralisering 
av skolan (SOU 1988:20, s 7). Dessa till synes motstridiga strävanden kan 
enligt S-beredningen förenas genom målstyrning av skolan: staten tar an-
svar för nationella målsättningar och kommuner, brukare och enskilda 
skolor får ansvar för den lokala verksamheten i skolan (SOU 1988:20, s 
11, 29–30). 

Med dessa utgångspunkter måste enligt beredningens mening styrningen av 
skolan i större utsträckning inriktas på mål, innehåll, metoder och utvärde-
ring, och på att vidga det lokala ansvarstagandet för skolan. En utveckling i 
denna riktning kan beskrivas som en övergång från ett system som präglas 
av regelstyrning mot ett mer målstyrt system (SOU 1988:20, s 11). 

Enligt S-beredningen präglades strävanden till decentralisering av skolan 
under 1970- och 1980-talet av en stor försiktighet. Och därför präglas 
skolan fortfarande enligt S-beredningen av statlig detaljreglering. En sådan 
regelstyrning är enligt S-beredningen inte kompatibel med en effektiv an-
passning av skolan till föränderliga behov av utbildning i samhället. S-
beredningen menar att en mer decentraliserad och flexibel skola har större 
förutsättningar att framgångsrikt hantera föränderliga behov av utbildning 
och lokala krav på inflytande än en centralstyrd skola (SOU 1988:20, s 8–
9, 12). Decentralisering och ökat inflytande för lärare och elever kan enligt 
S-beredningen bidra till demokratisk fostran och kunskapsförmedling i
skolan:

Ett betydande inflytande och medansvar för eleverna är vidare nödvändiga 
förutsättningar för att skolan rätt skall kunna förbereda eleverna för ett 
framtida yrkes- och samhällsliv där demokrati och medbestämmande blivit 
allt vanligare. Härtill kommer att elevernas egna engagemang i och ansvar 
för skolarbetet är avgörande villkor för en framgångsrik undervisning och 
en effektiv inlärning. Endast de elever och den skolpersonal, som känner att 
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det är möjligt att påverka arbetsuppgiftens innehåll och utförande, kan för-
väntas göra sitt bästa (SOU 1988:20, s 95). 

S-beredningen menar i likhet med DK-beredningen att reformer för ökat
inflytande för elever i skolan under 1970- och 1980-talet inte har lett till
ett ökat elevinflytande. Detta misslyckande härleds till att många lärare
upplever en motsättning mellan elevinflytande och goda undervisningsre-
sultat. S-beredningen menar att detta är en felsyn och att lärare måste
informeras om att ökat elevinflytande tvärtom kan bidra till en förbättrad
undervisning (SOU 1988:20, s 101). Mer konkret föreslår S-beredningen
ökat inflytande för kommuner, lärare och elever gällande undervisnings-
upplägg och pedagogik i skolan (SOU 1988:20, s 19–20).

Dessa strävanden till decentralisering är dock inte tongivande i betän-
kandet. S-beredningen betonar att staten har huvudansvar för att säker-
ställa en nationellt likvärdig utbildning, exempelvis genom statlig reglering 
av skolans timplaner, statsbidragens omfattning, samt finansiering och 
reglering av lärartjänster. S-beredningen kritiserar förslag om schablonba-
serat statsbidragssystem som ett hot mot skolans likvärdighet (SOU 
1988:20, s 19–20, 65–66). Enligt S-beredningen ska staten ha huvudan-
svar för lärartjänster även i en mer decentraliserad skola (SOU 1988:20, s 
90–91). 

Decentralisering, minskad reglering och ökad målstyrning innebär att 
kommunerna och de på varje skola verksamma får ökade befogenheter och 
ökat ansvar. Riksdagen och regeringen har dock alltjämt det övergripande 
ansvaret för skolan och skall garantera en likvärdig utbildningsstandard i 
alla delar av landet (SOU 1988:20, s 49). 

Överlag präglas betänkandet av ett försvar av statlig styrning för ett nat-
ionellt enhetligt och likvärdigt skolsystem. S-beredningen är negativ till en 
mer långtgående decentralisering och marknadsstyrning av skolan. 

S-beredningen var dock inte enig bakom detta försvar av statlig styr-
ning. Två ledamöter kritiserar majoritetens uppfattning i en gemensam 
reservation till betänkandet. Dessa kritiska ledamöter menar att S-
beredningens majoritet felaktigt sammankopplat statlig styrning med hög 
likvärdighet i skolan. Enligt ledamöterna handlar likvärdighet om att varje 
elev får sina undervisningsbehov tillgodosedda och inte om specifika orga-
nisations- och styrningsformer. Ledamöterna förordar förbättrade villkor 
för fristående skolor, valfrihet för elever och föräldrar och ett schablonba-
serat statsbidragssystem för skolan (SOU 1988:20, s 122–123). 
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Vi betraktar fristående skolor som en självklar rättighet. FN:s och Euro-
parådets konventioner om fri- och rättigheter att utforma undervisningen 
ger också stöd för detta synsätt. Fristående skolor skall därför inte leva på 
sämre villkor än andra. […] Rätten att välja skola kommer vitalisera hela 
skolsystemet och öka förutsättningarna för individualisering samt ge elever 
och föräldrar en möjlighet att genom fria val av skola göra en utvärdering 
av hur den offentligt organiserade skolverksamheten fungerar (SOU 
1988:20, s 123). 

Minoriteten framhåller att ett schablonbaserat statsbidragssystem baserat 
på antal elever är enklare och lättare att förstå än 1979 års statsbidragssy-
stem (SOU 1988:20, s 122). I kontrast till denna kritik av statlig styrning 
kritiserar en ledamot S-beredningen för att inte i tillräckligt stor utsträck-
ning ha betonat nödvändigheten av statlig styrning och en jämlik fördel-
ning av utbildningsresurser i skolan (SOU 1988:20, s 129). 

Sammanfattningsvis präglas betänkandet av strävanden till offentligt in-
flytande i skolan. S-beredningen betonar nödvändigheten av statlig styr-
ning för att säkerställa en nationellt likvärdig utbildning; likvärdighets-
principen har ett starkt genomslag i betänkandet. S-beredningen föreslår 
en decentraliserad målstyrning och ökat inflytande för elever i skolan; 
brukarinflytandeprincipen har genomslag i betänkandet. I en reservation 
till betänkandet förordar en minoritet av två ledamöter förbättrade villkor 
för fristående skolor och privata skolval för elever och föräldrar; mark-
nadsprincipen har genomslag som underideologi. I ett särskilt yttrande till 
betänkandet förordar en ledamot nödvändigheten av statlig styrning för en 
jämlik fördelning av utbildningsresurser i samhället; jämlikhetsprincipen 
har genomslag som underideologi i betänkandet. 

6.5.4 Regeringens uppföljning av styrningsberedningens förslag 
Regeringen följde upp S-beredningens betänkanden med en proposition 
(prop. 1988/89:4). Regeringens övergripande utgångspunkt är att den 
existerande statliga styrningen av skolan fungerar väl. Enligt regeringen 
kännetecknas den svenska skolan av en hög likvärdighet i ett internation-
ellt perspektiv. Den starka statliga styrningen beskrivs som avgörande för 
den svenska skolans utveckling mot ökad enhetlighet och likvärdighet 
under efterkrigstiden (prop. 1988/89:4, s 6–8, 12):  

Bakom den förhållandevis omfattande statliga regleringen av skolväsendet 
ligger bl. a. en önskan om att kunna garantera en över hela landet likvärdig 
utbildningsstandard. Det är enligt min mening viktigt att åstadkomma en 
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balans mellan å ena sidan detta behov, å andra sidan den nyss nämnda 
strävan efter förenkling och decentralisering (prop. 1988/89:4, s 6). 

Regeringen framhåller dock att även om den statliga styrningen i stort har 
varit framgångsrik, har den också varit ett hinder för skolans utveckling 
(prop. 1988/89:4, s 7–8). Enligt regeringen kan en decentralisering av 
ansvar för skolan till kommuner och enskilda skolor leda till att en bättre 
anpassning av utbildningen till lokala förhållanden. I enlighet med dessa 
decentraliseringssträvanden föreslår regeringen ett kommunalt ansvar för 
skolledar- och lektorstjänster, större möjligheter för fristående skolor till 
alternativpedagogiska profileringar och förbättrade möjligheter för elever 
och föräldrar till val av skola (prop. 1988/89:4, s 1–2). 

En grundläggande tanke i den utveckling som jag beskrivit är att det lokala 
ansvaret för skolan ökar. En förnyelse av skolans inre arbete fordrar ett 
starkt lokalt engagemang. Viktiga uppgifter måste läggas på lokal nivå 
samtidigt som den statliga detaljstyrningen minskar. En decentralisering till 
kommunerna genomförs också på andra arbetsområden inom den offent-
liga sektorn (prop. 1988/89:4, s 4). 

I likhet med S-beredningen förordar regeringen målstyrning av skolan. 
Staten ska ha ansvar för nationella målsättningar och utbildningens inne-
håll och kommunerna för skolans verksamhet. Målstyrning av skolan 
möjliggör enligt regeringen en förening av statlig styrning för en nationellt 
likvärdig utbildning med en decentralisering och ökad lokal autonomi för 
kommuner och enskilda skolor (prop. 1988/89:4, s 12).  I jämförelse med 
S-beredningens slutbetänkande (SOU 1988:20) är dock regeringen mer
tveksam gällande en decentralisering av skolan eftersom en sådan kan leda
till försämrad likvärdighet (prop. 1988/89:4, s 16).

När det gäller hur det gemensamma ansvaret närmare skall fördelas, bör 
utgångspunkten vara att skolan är av sådan betydelse både för samhället i 
dess helhet och för de enskilda medborgarna att riksdagen och regeringen 
måste ha det samlade och övergripande ansvaret för den. Principen om en 
likvärdig utbildning är härvid av grundläggande betydelse. […] Behovet av 
att garantera en över hela landet likvärdig utbildning och när det gäller 
vissa grundläggande förutsättningar också enhetligt skolväsen gör det nöd-
vändigt med ett fortsatt starkt statligt inflytande (prop. 1988/89:4, s 12). 

Regeringen förordar statlig styrning för en likvärdig utbildning i skolan. I 
linje med denna utgångspunkt vill regeringen behålla 1979 års statsbi-
dragssystem och en koppling mellan statsbidrag och lärartjänster. Ett stat-
ligt ansvar för finansiering och reglering av lärartjänster beskrivs som 
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nödvändigt för att säkerställa en nationellt likvärdig utbildning. Enligt 
regeringen kan ett kommunalt ansvar för lärartjänster bidra till ökad flex-
ibilitet. Den tar dock avstånd från en sådan kommunalisering eftersom 
den potentiellt kan leda till en försvagad statlig styrning av skolan (prop. 
1988/89:4, s 14, 33). 

Det är då naturligt att staten också har huvudansvaret för den ledande och 
undervisande personalen i skolan. Också en ordning där staten via statsbi-
drag till kommunerna fortsätter att bära huvudansvaret för kostnaderna för 
skolledar- och lärarlöner talar för en fortsatt statlig reglering (prop. 
1988/89:4, s 33). 

Regeringens linje gällande statens ansvar för skolans pedagogiska personal 
är dock tvetydig. Å ena sidan förordar den ett statligt ansvar för lärar-
tjänster. Å andra sidan förordar regeringen en kommunalisering av ansvar 
för rektors- och lektorstjänster (prop. 1988/89:4, s 32). Överlag är rege-
ringen positiv till ökat brukarinflytande i skolan. I likhet med S-
beredningen menar regeringen att ett ökat elevinflytande i skolan kan 
bidra till demokratisk fostran och effektivt lärande (prop. 1988/89:4, s 
36–37). 

Ett betydande inflytande och medansvar för eleverna är vidare nödvändiga 
förutsättningar för att skolan rätt skall kunna förbereda eleverna för ett 
framtida yrkes- och samhällsliv där medbestämmande, medansvar och ett 
demokratiskt arbetssätt blivit allt viktigare. Härtill kommer att elevernas 
personliga engagemang i och ansvar för skolarbetet är avgörande villkor 
för en framgångsrik undervisning och en effektiv inlärning (prop. 
1988/89:4, s 37). 

Regeringen framhåller i likhet med DK-beredningen att brukarinflytande i 
skolan kan vara problematiskt eftersom det kan komma i motsättning till 
demokratiskt inflytande. Regeringen betonar att inflytande från elever och 
föräldrar är underordnat offentligt inflytande i skolan (prop. 1988/89:4, s 
39–40). Regeringen framstår dock som ambivalent eftersom den också 
föreslår förbättrade etablerings- och finansieringsvillkor för fristående 
skolor och förbättrade möjligheter till val av skola för elever och föräld-
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rar.101 Enligt regeringen ska fristående skolor utan alternativpedagogisk 
profilering kunna erhålla statsbidrag och elever respektive föräldrar som 
har giltiga skäl ska kunna välja en skola utanför sitt skolupptagningsom-
råde. Regeringen tar dock avstånd från helt fria skolval (prop. 1988/89:4, 
s 45, 51–52, 56–57). 

Någon ovillkorlig rätt att få gå i en viss skola är dock som jag ser det inte 
möjlig att införa. Vid fristående skolor finns för övrigt inte heller en ovill-
korlig rätt att bli intagen. Det är den enskilda fristående skolan som får av-
göra vilka och hur många elever som skall tas in (prop. 1988/89:4, s 56–
57). 

Sammanfattningsvis präglas propositionen av en dominans för strävanden 
till offentligt inflytande i skolan. Regeringen argumenterar för statlig styr-
ning för en nationellt likvärdig utbildning; likvärdighetsprincipen har ett 
starkt genomslag i propositionen. Enligt regeringen är ett stort inflytande 
för elever centralt för framgångsrik undervisning och demokratisk fostran; 
brukarinflytandeprincipen har genomslag i propositionen. Slutligen före-
slås något förbättrade villkor för fristående skolor. Men eftersom rege-
ringen explicit tar avstånd från fria skolval blir slutsatsen att marknads-
principen har genomslag som underideologi i propositionen. 

6.5.6 Regeringens allmänna överväganden – ett försvar av statlig styrning 
Den utbildningspolitiska utvecklingen som har tecknats ovan (kap. 6.5.1–
6.5.5) modifieras något efter beaktande av utbildningsdepartementets 
bilaga till tre budgetpropositioner (prop. 1986/87:100, bilaga 10, prop. 
1987/88:100 bilaga 10, prop. 1988/89: 100, bilaga 10). Dessa budgetpro-
positioner kännetecknas av utbildningspolitiska strävanden som delvis 
skiljer sig från de i andra samtida dokument. För att belysa dessa skillna-
der analyseras dessa tre budgetpropositioner som ett sammanhållet doku-
ment.  

Överlag kännetecknas budgetpropositionerna av försvar av en statlig 
styrning för likvärdighet och jämlikhet i skolan. Regeringen tillbakavisar 
kritiken av den offentliga skolan som ineffektiv och att det skulle finnas en 

101 Marklund (1986) undersökte huruvida den offentliga skolan under 1980-talet 
lyckats ta tillvara pedagogiska erfarenheter och innovationer i fristående skolor. 
Enligt Marklund (1986) baseras undervisning i konfessionella och alternativpeda-
gogiska fristående skolor på målsättningar och pedagogiska teorier som inte är 
användbara i den offentliga skolan. Därför föreslås att fristående skolor inte ska 
behöva bidra till förbättringar av den offentliga skolan för att erhålla offentlig 
finansiering. Regeringen gick på Marklunds linje (prop. 1987/88:100, bilaga 10). 
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motsättning mellan jämlikhetsambitioner och ett effektivt skolsystem. 
Enligt regeringen har den svenska välfärdsstaten främjat den ekonomiska 
utvecklingen (prop. 1986/87:100, bilaga 10, s 4–5). Det som kännetecknar 
den svenska skolan i ett internationellt perspektiv är en generellt hög lik-
värdighet gällande utbildningsresultat.  Enligt regeringen illustrerar den 
svenska skolans framgångar att kvalitet och jämlikhet i skolan är kom-
plementära (prop. 1988/89: 100, bilaga 10, s 8). 

Ett viktigt inslag i modern samhällsdebatt rör jämlikhetspolitikens bety-
delse för samhällsutvecklingen. Ett vanligt påstående i denna debatt är att 
det föreligger en målkonflikt mellan strävandena till effektivitet å ena sidan 
och till jämlikhet, jämställdhet och regional utveckling å den andra. Ett så-
dant betraktelsesätt är enligt min mening uttryck för en felsyn. Erfarenhet-
erna tyder snarast på motsatsen (prop. 1986/87:100, bilaga 10, s 5). 

Enligt regeringen har ekonomiska kriser under 1970- och 1980-talet skap-
at problem för den offentliga välfärden. Under 1980-talet kritiserades den 
svenska välfärdsstaten som ett uttryck för kollektivistiska jämlikhetssträ-
vanden och ett hot mot individens frihet (Berggren & Trägårdh 2006). 
Regeringen tar avstånd från denna kritik och menar att jämlikhet ofta är 
en förutsättning för människans frihet och möjlighet till självförverkli-
gande (prop. 1986/87:100, bilaga 10, s 5). Enligt regeringen är en statlig 
styrning av skolan nödvändig för att säkerställa att samtliga medborgare 
har lika tillgång till utbildning och en någorlunda jämn fördelning av ut-
bildningsresurser i samhället (prop. 1986/87:100, bilaga 10, s 6, prop. 
1987/88:100, bilaga 10, s 5). I detta sammanhang lägger regeringen sär-
skild vikt på att bryta den sociala bakgrundens betydelse för utbildnings-
val och utbildningsframgång. Regeringen medger att reformer för ökad 
jämlikhet i skolan enbart i mindre utsträckning har lyckats minska bety-
delsen av sociala faktorer. Den betonar dock att politiken har varit fram-
gångsrik i den meningen att social bakgrund har mindre betydelse för 
utbildningsframgång i Sverige än internationellt (prop. 1986/87:100, bi-
laga 10, s 7, prop. 1987/88:100, bilaga 10, s 10). Regeringen framhåller 
att det krävs ytterligare reformer för att bryta genusstereotypa utbild-
ningsval (prop. 1986/87:100, bilaga 10, s 8).  

Den svenska skolans likvärdighet och enhetlighet är enligt regeringen 
den viktigaste förklaringen till att det svenska utbildningssystemet är 
mindre socialt segregerat än utbildningssystem i andra ekonomiskt utveck-
lade länder. Skolans problem med otrygghet, bristande lokalt inflytande 
och slutenhet mot omvärlden är enligt regeringen inte tillräckliga skäl för 
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en förändring av en i grunden framgångsrik utbildningspolitik (prop. 
1986/87:100, bilaga 10, s 12, prop. 1987/88:100, bilaga 10, s 10, 12, 
prop. 1988/89: 100, bilaga 10, s 7). 

Mot bakgrund av vad jag nu anfört finns inte någon anledning till mer ge-
nerella omvärderingar av målen för grundskolan. Problemen rör istället 
som jag ser det, hur vi skall kunna uppnå en ökad måluppfyllelse, och hur 
vi bättre skall kunna utnyttja de resurser grundskolan disponerar över 
(1987/88:100, bilaga 10, s 10). 

Regeringen framhåller dock att eftersom den svenska skolan präglas av en 
stark centralstyrning skulle en begränsad decentralisering kunna genföras 
utan negativa konsekvenser för likvärdigheten. Här anknyter regeringen 
till S-beredningens förslag om ökat elevinflytande i skolan (prop. 
1987/88:100 bilaga 10, s 20, prop. 1988/89: 100, bilaga 10, s 10). 

Sammanfattningsvis präglas propositionerna av strävanden mot offent-
ligt inflytande i skolan för att säkerställa en likvärdig utbildning och en 
omfördelning av utbildningsresurser till underprivilegierade grupper. Jäm-
likhetsprincipen har ett starkt genomslag och likvärdighetsprincipen ge-
nomslag i propositionerna. Regeringen tar avstånd från att den svenska 
skolan skulle vara ineffektiv och att marknadsstyrning skulle minska sko-
lans problem; marknadsprincipen har genomslag som underideologi i pro-
positionerna. 

6.6 Dominerande utbildningsideologi 1980–1988 
I föreliggande avsnitt presenteras analysens tredje steg gällande den domi-
nerande utbildningsideologins sammansättning och förändring 1980–
1988. Utbildningspolitiken under första halvan av 1980-talet präglades av 
en kontinuitet i förhållande till strävanden i utbildningspolitiken under 
andra halvan av 1970-talet. Utbildningspolitiken präglades av en domi-
nans för offentligt inflytande över skolans styrning i form av genomslag 
för likvärdighetsprincipen. Jämlikhetsprincipen och brukarinflytandeprin-
cipen försvagas något och föräldrarättsprincipen har genomslag som un-
derideologi. Den tonvigande utbildningsideologin karaktäriseras under 
första halvan av 1980-talet av en dominans för offentligt inflytande över 
skolans styrning. Från och med mitten av 1980-talet försvagas likvärdig-
hetsprincipen samtidigt som brukarinflytandeprincipen har starkare ge-
nomslag. Marknadsprincipen har ett svagt genomslag under 1984–1988, 
huvudsakligen som underideologi.  

Försvagningen av likvärdighets- och jämlikhetsprincipen, i kombination 
med genomslag för brukarinflytandeprincipen och marknadsprincipen, 
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innebär att den dominerande utbildningsideologin 1980–1988 känneteck-
nas av en jämvikt mellan offentlig och privat inflytande över skolans styr-
ning. Perioden 1980–1988 framstår som en brytningsperiod i utbildnings-
politiken. Mellan en period 1969–1980 med tonvikt på offentligt och en 
period 1989–1999 med tonvikt på privat inflytande över skolans styrning. 
Den statliga styrningen av skolan kritiseras under perioden men varken 
brukarinflytandeprincipen eller marknadsprincipen har tillräckligt starkt 
genomslag för att i grunden förändra den statliga styrningen av skolan. 
Denna tolkning stärks av att andra halvan av 1980-talet till stor del karak-
täriseras av ett försvar av offentligt inflytande i skolan. Betänkanden och 
propositioner präglas av avståndstagande från marknadsstyrning av sko-
lan så sent som i slutet av 1980-talet. I ljuset av detta framstår den fjärde 
reformvågen 1989–1996 som i ännu högre grad än tidigare som ett radi-
kalt utbildningspolitiskt systemskifte. Sammanfattningsvis karaktäriseras 
den dominerande utbildningsideologin av en jämvikt mellan offentligt 
inflytande och privat inflytande över skolans styrning 1980–1988 (Bilaga 
2, tabell 8). 
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7. Ett utbildningspolitiskt systemskifte 1989–1999

Under 1980- och 1990-talet präglades den politiska debatten av kritik av 
den offentliga sektorn och den svenska välfärdsstaten. Den offentliga sek-
torn utmålades som ineffektiv och ett hinder för ekonomisk tillväxt (Ant-
man, Greider & Lappalainen 1993). Denna kritik baserades till viss del på 
neoliberal ekonomisk teori enligt vilken frånvaro av marknadsmekanismer 
vid produktion och fördelning av välfärdstjänster uppfattades leda till en 
ineffektiv användning av tillgängliga resurser (t.ex. Engellau 1991, Fried-
man 1962). Förutom denna neoliberala kritik fanns också en mer konser-
vativ kritik av den svenska välfärdsstaten som ett hot mot de från staten 
oberoende gemenskaperna i civilsamhället (Trägårdh 2007). 

Under större delen av 1980-talet karaktäriserades utbildningspolitiken 
av ett försvar av den offentliga skolan. Strävanden till decentralisering och 
ökat brukarinflytande i skolan kan förstås som en viss anpassning till kri-
tiken av den offentliga skolan. Det är dock regeringens förslag om kom-
munalisering av skolans pedagogiska personal 1989 som markerar ett 
grundläggande skifte i utbildningspolitiken (Jarl 2012). Under den fjärde 
reformvågen 1989–1996 genomförs reformprogrammet för marknads-
styrning av skolan. Det utbildningspolitiska systemskiftet innebar ett brott 
med de strävanden i utbildningspolitiken som var tongivande under efter-
krigstiden (Englund 1996d). Perioden närmast efter den fjärde reformvå-
gen 1996–1999 innebär en konsolidering av marknadsstyrningen av sko-
lan genom införande av resultatstyrning (Wahlström 2009a).  

Den samhälleliga kontexten till den svenska utbildningspolitiska ut-
vecklingen 1989-1999 var en djup ekonomisk kris, en förskjutning av 
politiska styrkeförhållanden från arbete till kapital, och en hegemoni för 
neoliberala idéer. Det svenska samhället förändrades under 1980- och 
1990-talet från en reglerad kapitalism till en mer marknadsliberal sam-
hällsmodell (Wahl 2009, Ryner 2002). Den svenska utbildningspolitiken 
1989-1999 präglas av avreglering, decentralisering och marknadsstyrning 
av skolan. 
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7.1 Problembilder i utbildningspolitiken 1989–1999: Marknadsstyrning som 
lösning på skolans problem 
I föreliggande avsnitt redogörs för analysens andra steg gällande föränd-
ringar av tongivande problembilder i utbildningspolitiken. Karaktäristiskt 
för perioden 1989–1999 är en ökad marknadsstyrning av skolan. En 
kursomläggning av utbildningspolitiken som legitimeras utifrån tre hu-
vudargument: den leder till effektivisering och ekonomiska besparingar, 
den leder till ökat brukarinflytande i skolan och den leder till en mer flexi-
bel skolorganisation.  

Det första huvudargumentet anknyter till 1980-talets neoliberala kritik 
av den offentliga sektorn som ineffektiv och ett hinder för ekonomisk 
tillväxt (t.ex. SOU 1993:16, s 67). Den offentliga skolan utmålades som 
ekonomiskt ineffektiv och oflexibel i förhållande till föränderliga krav på 
utbildning. Den ekonomiska krisen under början av 1990-talet ledde till 
försämrade statsfinanser, vilket aktualiserade krav på besparingar och 
effektivitetsförbättringar i den offentliga sektorn. 

Behovet av förändringar och förbättringar inom den offentliga sektorn har 
länge kunnat tillgodoses genom expansion. Denna väg står inte längre öp-
pen. Möjligheterna att tillföra den offentliga sektorn ökade resurser är nu 
begränsade. Kraven på tillgång och kvalitet kan därför alltmera sällan till-
godoses genom tillskott av resurser. I stället måste de resurser som vi har 
utnyttjas på ett bättre sätt (prop. 1990/91:18, s 17). 

Marknadsstyrning av skolan beskrivs som grundläggande för att skapa en 
mer effektiv och flexibel skolorganisation (Ds 1994:18).  

Det andra huvudargumentet handlar om förbättrade möjligheter till 
brukarinflytande vid användning av offentliga välfärdstjänster. Maktut-
redningen (SOU 1990:44) behandlade frågan om den svenska välfärdssta-
tens förutsättningar i ett samhälle präglat av ekonomisk strukturomvand-
ling, förändrade villkor för politiken och värderingsförändringar. Centralt 
för Maktutredningens analys är differentiering av demokratibegreppet i 
två demokratiuppfattningar, en samhällsorienterad och en individoriente-
rad. Utifrån en samhällsorienterad demokratiuppfattning förstås demokra-
tin som majoritetsstyre och kollektiv viljebildning. Utifrån en individorien-
terad demokratiuppfattning förstås demokrati som individens frihet från 
statliga ingripanden. Enligt Maktutredningen var den samhällsorienterade 
demokratiuppfattningen förhärskande i Sverige under efterkrigstiden. 
Detta ledde enligt Maktutredningen till att den politiska debatten prägla-
des av en begränsad förståelse av att demokrati också handlar om indivi-
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dens rätt till frihet att leva sitt liv utan statliga ingripanden (jfr Englund 
1996a). Enligt Maktutredningen kommer ett större inflytande från ett 
individorienterat demokratiideal leda till ökat fokus på individens möjlig-
heter till val och möjligheter till inflytande vid nyttjande av offentliga väl-
färdstjänster: 

Marknadsprincipen innebär att makten läggs hos köparen. Det är den en-
skilde individen som genom valet att köpa eller inte köpa ytterst avgör pro-
duktionens inriktning. Marknaden betonar individens frihet att själv be-
stämma över och ordna sina egna förhållanden, i detta fall vad han/hon 
konsumerar. Marknaden styrs inte av kollektivt beslutsfattande via princi-
pen om en medborgare en röst. Den skiljer sig således från det samhällsori-
enterade demokratiidealet. Däremot finns det en likhet mellan marknaden 
och det individorienterade demokratiidealet (SOU 1990:44, s 257). 

Maktutredningen härleder krav på ökat brukarinflytande i den offentliga 
sektorn från att samhället har blivit mer komplext och pluralistiskt under 
1970- och 1980-talet. Klass- och statusbaserade konfliktlinjer i samhället 
är därmed inte lika synliga och värderingar kopplas till det egna livspro-
jektet snarare än samhälleliga kollektiv. En individualisering av medbor-
garnas självuppfattning som enligt Maktutredningen leder till krav på 
individanpassning av offentligt finansierade välfärdstjänster. Statlig cen-
tralstyrning och enhetliga lösningar kan enligt Maktutredningen inte 
längre tillgodose medborgarnas krav på brukarinflytande (SOU 1990:44). 
I linje med dessa resonemang förordar Maktutredningen och Ekonomi-
kommissionen en decentraliserad marknadsstyrning av den offentliga sek-
torn. Möjligheter för brukare att välja mellan olika utförare uppfattas 
tillgodose medborgarnas krav på individanpassade välfärdstjänster (SOU 
1990:44, SOU 1993:16, s 16). 

Det tredje huvudargumentet handlar om skolans nya förutsättningar i 
en tid av globalisering, snabb teknisk utveckling och ökad kulturell mång-
fald. Enligt Läroplanskommittén (SOU 1992:94) och 1990 års långtidsut-
redning (SOU 1990:14, bil. 22) leder ökad rörlighet på arbetsmarknaden 
till att skolan måste förändras. Skolan kan inte längre enbart förbereda 
individen för en given yrkesroll utan måste erbjuda kompetenser för ett 
föränderligt samhälle och flera möjliga framtida yrkesroller. Enligt utred-
ningarna bör skolan inte ha fokus på att förmedla fakta utan ska förbe-
reda individen för självständigt lärande och problemlösning. Enligt utred-
ningarna krävs en decentralisering och marknadsstyrning för att skapa en 
flexibel skolorganisation som kan hantera en föränderlig arbetsmarknad 
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och de krav på olika former av utbildning som finns i ett mångkulturellt 
samhälle. Större inflytande för lokala aktörer som kommuner, enskilda 
skolor, föräldrar och elever är enligt utredningarna centralt för att skapa 
en mer flexibel skolorganisation med förmåga till anpassning av undervis-
ning efter ständigt föränderliga samhälleliga och individuella behov av 
utbildning (SOU 1990:14, bil. 22, SOU 1992:94).  

Gemensamt för samtliga tre huvudargument är att marknadsstyrning av 
skolan beskrivs som lösningen på problemen med bristande effektivitet, 
brukarinflytande och flexibilitet. Frågor som var centrala i den utbild-
ningspolitiska debatten under 1970- och 1980-talet. Under andra halvan 
av 1990-talet är argument för avregleringar och marknadsstyrning av 
skolan mindre framträdande. Efter en långtgående avreglering och decent-
ralisering av skolan 1989–1996 präglas den utbildningspolitiska debatten 
1996–1999 av strävanden till statlig resultatstyrning av skolan (prop. 
1997/98:1, bil. 16). 

7.2 Marknadsstyrning och decentralisering 1989–1991 
I föreliggande och följande avsnitt (7.2–7.9) presenteras analysens tredje 
steg av genomslag för utbildningsideologiska principer i utbildningspoli-
tiska dokument 1989–1999. Under 1970- och 1980-talet presenterades 
flera reformförslag för en decentralisering av skolan: schablonbaserat 
statsbidragssystem, kommunalt ansvar för skolans pedagogiska personal, 
och förbättrade etableringsvillkor för fristående skolor. Dessa förslag rea-
liserades dock inte i någon större utsträckning 1969–1988. Krav på de-
centralisering och brukarinflytande hade inte tillräckligt starkt stöd för att 
i grunden förändra den statliga styrningen av skolan (kap. 5–6). Vid slutet 
av 1980-talet sker en kursomläggning av utbildningspolitiken. Många 
reformförslag som förkastades under 1970- och 1980-talet genomförs 
1989–1991: exempelvis kommunalt ansvar för skolans pedagogiska per-
sonal, schablonbaserat statsbidragssystem, rätt att välja skola för elever 
och föräldrar och förbättrade etablerings- och finansieringsvillkor för 
fristående skolor (prop. 1989/90:41, prop. 1990/91:18, prop. 
1990/91:115). 

Förslaget om en kommunalisering av skolans pedagogiska personal in-
nebär ett brott med efterkrigstidens utbildningspolitiska strävanden mot 
en stark statlig styrning av skolan. Kommunaliseringsförslaget mötte in-
ledningsvis ett kraftigt motstånd i samhället, från såväl lärare som i riks-
dagen. Men efter att kommunaliseringen genomförts 1991 accepterades 
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den även av dess tidigare kritiker och därmed låg vägen öppen för en våg 
av utbildningspolitiska reformer (Jarl & Rönnberg 2010).102 

7.2.1 Kommunalisering – decentralisering och brukarinflytande  
Regeringen föreslår 1989 en kommunalisering av skolans pedagogiska 
personal (prop. 1989/90:41). Enligt regeringen har den statliga central-
styrningen av skolan lett till en otydlig ansvarsfördelning mellan stat och 
kommun, samt utgjort ett hinder för lokala initiativ i skolan. Regeringen 
framhåller att ett mer sammanhållet kommunalt ansvar för skolan kan 
leda till administrativa samordningsvinster, fler lokala initiativ och peda-
gogiska innovationer (prop. 1989/90:41, s 3–4). En decentralisering av 
skolan är enligt regeringen en förutsättning för bättre anpassning av 
undervisning till lokala förhållanden, högre utbildningsresultat och ökad 
effektivitet i skolsystemet (prop. 1989/90:41, s 5). 

Ett ökat lokalt ansvarstagande är enligt min mening nödvändigt för en fort-
satt utveckling av skolväsendet. Vi har en bra skola som hävdar sig väl vid 
internationella jämförelser. Den är organisatoriskt och geografiskt väl ut-
byggd och den har en hög och jämn kvalitet. Men den kan och måste ut-
vecklas vidare bl. a. genom ökade möjligheter för lokalt utvecklingsarbete 
(prop. 1989/90:41, s 5). 

Ett enhetligt kommunalt ansvar för skolan kan enligt regeringen under-
lätta lokala prioriteringar och anpassning av undervisningen efter brukar-
nas önskemål. I likhet med DK-beredningen menar regeringen att infly-
tande för elever är grundläggande för en framgångsrik demokratisk fost-
ran i skolan (prop. 1989/90:41, s 4–5). 

Arbetet vid den enskilda skolan, i klassen och i arbetsenheten är viktigt. 
Det samspel som utvecklas mellan lärare och elever och mellan lärarna in-
bördes är grundläggande för utvecklingen av en demokratisk skola. En för-
utsättning för en sådan utveckling är att lärare och elever har ett reellt in-
flytande över sin arbetssituation (prop. 1989/90:41, s 5). 

Regeringen diskuterade huruvida en decentralisering av skolan skulle 
kunna påverka likvärdigheten negativt. Propositionen karaktäriseras av en 
viss dubbelhet gällande statliga likvärdighetssträvanden i skolan. Den 
svenska skolans likvärdighet framställdes dels som ett internationellt före-

102 Kommunaliseringspropositionen (1988/89:41) är det enda dokumentet som har 
analyserats perioden 1989–1999 utan genomslag för marknadsprincipen, vilket 
stärker avhandlingens tes om att kommunaliseringsstridens utfall var avgörande 
för den fjärde reformvågen (se kap 8.4). 
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döme, men statlig styrning och enhetliga lösningar framställdes också som 
hinder för skolans utveckling. Regeringen framhöll att nationella statliga 
styrinstrument som läroplan, lärarutbildning, behörighetskrav och statsbi-
dragssystem var nödvändiga för att säkerställa en likvärdig utbildning i 
skolan. Enligt regeringen fanns dock mindre behov av statlig styrning av 
skolan eftersom den redan har en hög likvärdighet (prop. 1989/90:41, s 6–
7). 

Det som nu behövs är ett styrsystem som kan stimulera till en kontinuerlig 
förbättring av verksamheten. Det gäller såväl att hitta metoder för att på ett 
effektivare sätt använda de stora resurser som skolväsendet disponerar över 
som att genom förändringar i innehåll och arbetssätt hitta vägar att nå 
ännu längre i måluppfyllelse. Denna typ av utveckling måste i stor ut-
sträckning bygga på lokala initiativ. Den starka centrala regleringen… har 
dock medfört ett alltför litet utrymme för sådana initiativ […] Det är då 
viktigt att slå fast att likvärdig inte behöver betyda likformig i betydelsen 
likadan. Tvärtom menar jag att den strävan efter individualisering, i be-
märkelsen anpassning till ytterst varje enskild elev, som utgör en viktig 
målsättning för skolan, egentligen borde innebära att organisatoriska och 
andra lösningar skall kunna se olika ut i olika skolor och för olika elever 
(prop. 1989/90:41, s 7–8). 

Regeringens argumentation för individualiserad undervisning i skolan 
påminner om SIA-utredningens förslag om individualiserad undervisning. 
En signifikant skillnad mellan 1970- och 1980-talets utbildningspolitik 
och propositionen är dock att regeringen öppnar för en organisatorisk 
differentiering av skolan. 

Sammanfattningsvis präglas propositionen av kritik av statlig styrning 
och en dominans för strävnaden till privat inflytande i skolan. Regeringen 
förordar ökat inflytande för elever i skolan; brukarinflytandeprincipen har 
genomslag i propositionen. Regeringen kritiserar den statliga styrningen 
och detaljreglering av skolan; likvärdighetsprincipen har genomslag som 
underideologi i propositionen.   

7.2.2 Schablonbaserat statsbidragsysten 
Striden och beslutet om kommunaliseringen av skolans pedagogiska per-
sonal 1989 följdes av en intensiv reformperiod i utbildningspolitiken. En 
viktig reform var införandet av ett schablonbaserat statsbidragssystem 
(prop. 1990/91:18). Regeringen angav i propositionen två huvudsakliga 
skäl för marknadsstyrning av skolan. Konkurrens och valfrihet leder till 
ett mer effektivt skolsystem vilket uppfattas som grundläggande för en 
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undervisning av hög kvalitet i en tid av ekonomiska besparingar. Privata 
skolval tvingar skolor att ta hänsyn till önskemål från föräldrar och elever, 
vilket leder till ökat brukarinflytande i skolan (prop. 1990/91:18, s 15–
17). 

Enligt regeringen var införandet av ett schablonbaserat statsbidragssy-
stem en central reform mot en decentralisering av skolan. Enligt regering-
en var 1979 års statsbidragssystem och kopplingen mellan statsbidrag och 
lärartjänster inte förenligt med ett kommunalt ansvar för skolans pedago-
giska personal. Ett schablonbaserat statsbidragssystem innebar att staten 
tilldelar varje kommun en klumpsumma pengar i proportion till antal 
elever i kommunen (prop. 1990/91:18, s 24, 40, 54).103 

De nuvarande statsbidragen, med sin kostnadsrelatering och nära koppling 
till befintlig skolorganisation, styr verksamheten på ett sådant sätt att de 
inte går att förena med ett decentraliserat verksamhetsansvar för kommu-
nerna. Det nuvarande statsbidragets funktion som statligt styrmedel är inte 
i samklang med vare sig skolans utvecklingsnivå eller de politiska intent-
ionerna för verksamheten, dvs. en mål- och resultatorienterad styrning 
(prop. 1990/91:18, s 55). 

Enligt regeringen kan en decentralisering bidra till ökat elevinflytande, 
bättre studiemiljö, förbättrad undervisning och demokratisk fostran i sko-
lan (prop. 1990/91:18, s 19). Regeringen förordar i likhet med DK-
beredningen ett informellt brukarinflytande i skolan. Den framhåller att en 
förändring av attityder och kultur i skolan är viktigare än formell lagstift-
ning. Målstyrning och decentralisering framställs som centralt för ett ökat 
lokalt inflytande i skolan (prop. 1990/91:18, s 20, 23). 

En förändring i denna riktning förutsätter att det traditionella sättet att ge-
nom en detaljerad statlig reglering styra den offentliga verksamheten upp-
hör. Styrningen måste i stället ske genom att riksdagen och regeringen 
anger mål och ramar och överlämnar ansvaret för genomförandet till dem 
som arbetar i kommuner och kommundelar (prop. 1990/91:18, s 17). 

Enligt regeringen ska staten ange nationella målsättningar för skolan och 
kommuner samt enskilda skolor ska ha ansvar för att realisera dessa mål-
sättningar (prop. 1990/91:18, s 60, 116). Regeringen betonar dock att 

103 Regeringen förordar ett schablonbaserat statsbidragssystem genom fördelning 
av en klumpsumma i proportion till antal elever i varje kommun. Kommunen 
bestämmer själv kriterier för fördelning av statsbidraget mellan skolor (prop. 
1900/91:18, s 61). 
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även efter en decentralisering av skolan krävs statlig styrning för att säker-
ställa en likvärdig utbildning (prop. 1990/91:18, s 18–19): 

Det är i spänningsfältet mellan nu nämnda strävanden – att tillgodose be-
hovet av större [lokalt] inflytande och garantera alla en likvärdig utbildning 
– som lösningen på styrningsproblemen för skolan måste sökas. En föränd-
ring av styrningen får inte innebära att skolan återigen blir ojämlik så att
bara de som kan betala eller de som bäst kan bevaka sina intressen får en
bra utbildning. Det får heller inte innebära att innehållet i utbildningen blir
så beroende av lokala beslut eller förhållanden att likvärdigheten kan ifrå-
gasättas (prop. 1990/91:18, s 19).

Enligt regeringen kan till synes motstridiga strävanden till decentralisering 
och likvärdighet förenas genom att kommunen får ett större ansvar för att 
säkerställa likvärdigheten i skolan. Staten ska garantera att alla oberoende 
av sociala och geografiska förhållanden har tillgång till utbildning i sam-
hället, men ansvaret för att skolan är likvärdig åligger kommunen (prop. 
1990/91:18, s 21–22, 27). Regeringen menar att resultatstyrning kan bidra 
till likvärdighet i skolan, dels i form av statliga utvärderingar men huvud-
sakligen genom att kommuner och enskilda skolor utvärderar sin egen 
verksamhet (prop. 1990/91:18, s 101).104 

I styrningspropositionen (prop. 1988/89:4) betonades att staten i större 
utsträckning måste ta hänsyn till önskemål från elever och föräldrar vid 
fördelning av elever mellan skolor; regeringen tog dock avstånd från helt 
fria val av skola. Regeringen ändrar nu ståndpunkt och tar ställning för i 
princip fria val av skola för elever och föräldrar: 

Platserna i en grundskola skall i första hand förbehållas de elever för vilka 
den skolan är den närmaste skolan. I övrigt skall så långt det är praktiskt 
och ekonomiskt möjligt önskemål från enskilda elever att få gå i en särskild 
skola tillgodoses (prop. 1990/91:18, s 105). 

I propositionen beskrivs möjligheter till privata skolval som beroende av 
ett stort utbud av valbara skolor. För att säkerställa ett sådant ökat utbud 

104 Under 1990-talet förändras fokus i utbildningspolitiken gällande vem som ska 
ansvara för resultatstyrningen. Under första halvan av 1990-talet är fokus på att 
kommuner och skolor ska utvärdera den egna verksamheten. Under andra halvan 
av 1990-talet försvagas föreställningen om resultatstyrning som självutvärdering 
och istället blir den en fråga om externa statliga utvärderingar (Bergh 2010). 
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av skolor föreslår regeringen förbättrade ekonomiska villkor för fristående 
skolor (prop. 1990/91:18, s 3–4, 107).105  

Sammanfattningsvis präglas propositionen av en tonvikt på strävanden 
till privat inflytande i skolan. Regeringens huvudargument för en decentra-
lisering av skolan är att en sådan kan bidra till ökat elevinflytande; bruka-
rinflytandeprincipen har starkt genomslag i propositionen. Regeringen 
förordar förbättrade möjligheter till privata skolval och förbättrade villkor 
för fristående skolor; marknadsprincipen har genomslag i propositionen. 
Regeringen betonar att även i en mer decentraliserad skola finns behov av 
statlig styrning för att säkerställa en likvärdig utbildning; likvärdighets-
principen har genomslag i propositionen. 

7.2.3 Brukarinflytande och likvärdighet 
Reformer som kommunalisering och schablonbaserat statsbidragssystem 
innebar en betydande decentralisering av skolan. Regeringen var dock inte 
nöjd utan lade ytterligare en proposition, vad den själv kallade ”slutste-
get” i skolans decentralisering (prop. 1990/91:115, s 3). Regeringen full-
följer och fördjupar tidigare decentraliseringsreformer med fokus på ökat 
brukarinflytande i skolan. Regeringen betonar att omfattning och former 
för brukarinflytande bör avgöras på lokal nivå och inte genom statliga 
detaljregleringar (prop. 1990/91:115, s 53–54).106 

Enligt min mening skall man därför lokalt avgöra vilka former elev- och 
föräldrainflytandet skall ha. Den nuvarande detaljregleringen av skolans 
samverkansformer bör upphöra. Jag vill för riksdagens information med-
dela att jag anser att föreskrifterna om arbetsenhetskonferens och klasskon-
ferens som obligatoriska samverkansformer i grundskolan skall upphöra 
(prop. 1990/91:115, s 55). 

I likhet med tidigare betänkanden och propositioner betonas att ökat bru-
karinflytande är grundläggande för demokratisk fostran och ett mer effek-
tivt lärande i skolan. Regeringen framhåller att en decentralisering av sko-
lan öppnar för ett större inflytande för föräldrar och elever (prop. 
1990/91:115, s 43, 51, 53). Regeringen framhåller i likhet med i en tidi-
gare proposition (prop. 1990/91:18) att närhetsprincipen ska vara huvud-
regel för fördelning av elever mellan skolor. Kommunen ska dock i så stor 

105 Regeringen föreslog att fristående skolor skulle få statbidrag under första året 
de var verksamma istället för det tredje året (prop. 1990/91:18, s 107).  
106 Ytterligare en reform för en decentralisering av skolan var att den statliga 
granskningen av läromedel avskaffades 1991 (1990/91:115, s 62). 
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utsträckning som möjligt beakta önskemål från elever och föräldrar. Rege-
ringen föreslår att fristående skolor ska erhålla statsbidrag på samma vill-
kor som offentliga skolor (prop. 1990/91:115, s 59, 62).107 

Regeringen anför tre huvudsakliga skäl till varför dessa reformer inte 
kommer att påverka skolans likvärdighet negativt. Ett större lokalt ansvar 
för skolan innebär att skolhuvudmän naturligt kommer ta större ansvar 
för utbildningens likvärdighet. Resultatstyrning i form av uppföljning och 
utvärdering av skolan uppfattas som tillräckligt för att säkerställa likvär-
digheten. Ökad frihet för elever och föräldrar till val av skola har endast 
marginell effekt på likvärdigheten eftersom enbart en liten minoritet elever 
kommer välja en skola långt från bostaden (prop. 1990/91: 115, s 58–59). 

Sammanfattningsvis präglas propositionen av en tonvikt på strävanden 
till privat inflytande i skolan. Regeringen kopplar decentralisering av sko-
lan till ett ökat brukarinflytande; brukarinflytandeprincipen har starkt 
genomslag. Regeringen föreslår förbättrade möjligheter för elever och 
föräldrar till privata skolval och förbättrade finansieringsvillkor för fri-
stående skolor; marknadsprincipen har genomslag i propositionen. Frågan 
om regeringens linje gällande likvärdighet i skolan är mer komplicerad. Å 
ena sida betonas att likvärdigheten ska säkerställas även i en decentrali-
serad skola genom resultatstyrning. Å andra sidan menar regeringen att 
decentralisering, ökad valfrihet och fler fristående skolor inte är något 
större problem ur ett likvärdighetsperspektiv. Överlag avfärdar regeringen 
invändningarna att reformerna skulle ha negativa effekter på skolans lik-
värdighet; likvärdighetsprincipen har genomslag som underideologi i pro-
positionen. 

7.2.4 Brukarinflytande och marknadsstyrning 
Det har framkommit ovan att argument för brukarinflytande i skolan 
legitimerade reformer för en decentralisering 1989–1991. Det är en bild 
som modifieras något efter beaktande av två betänkanden från en arbets-
grupp (AB-gruppen) inom civildepartementet (Ds 1991:18, Ds 1991:21). 
Dessa betänkanden var en del av civildepartementets sedan 1983 pågående 
arbete att öka brukarinflytandet i den offentliga sektorn (kap. 6.4). Under 
tidigt 1990-tal har det dock skett en markant förändring av civildeparte-
ments syn på brukarinflytande i jämförelse med den syn som präglade DK-
beredningens betänkanden under 1980-talet. Enligt DK-beredningen var 

107 Förändrade etablerings- och finansieringsvillkor innebar att pedagogiken i den 
fristående skolan inte längre måste använda någon form av alternativpedagogik för 
att erhålla statsbidrag (prop.1988/89:41, prop. 1990/91:115). 
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brukarinflytande ett komplement till den statliga styrningen av den offent-
liga sektorn. Enligt AB-gruppen däremot är marknadsstyrning grundläg-
gande för ökat brukarinflytande (Ds 1991:21 s 7–9). 

Vi måste vara öppna för olika metoder att uppnå de välfärdspolitiska må-
len. Det centrala måste vara att utgå ifrån de krav och behov som männi-
skorna har och vilka lösningar som bäst klarar de problem som vi ställs in-
för. Det innebär att produktionen av tjänster kan ske i olika former, både 
offentliga, kooperativa och privata (Ds 1991:21, s 9). 

Enligt AB-gruppen är valfrihet och mångfald av välfärdsproducenter avgö-
rande för brukarnas möjligheter till inflytande i den offentliga sektorn. Det 
är konkurrensen som tvingar utförare att anpassa verksamheten efter bru-
karnas önskemål. AB-gruppen kritiserar den statliga centralstyrningen av 
den offentliga sektorn som oförenlig med ett stort brukarinflytande (Ds 
1991:18, s 11, 13, 16, 21, 24). AB-gruppen anför två huvudargument för 
ökat brukarinflytande i den offentliga sektorn. Brukarinflytande är en 
naturlig del av en mer decentraliserad offentlig sektor eftersom ökat an-
svar på lokal nivå underlättar anpassning till brukares önskemål. Brukar-
inflytande kan öka medborgarnas tillfredställelse med offentliga välfärds-
tjänster, vilket kan stärka legitimiteten för dessa tjänster i samhället (Ds 
1991:18, s 17, 20–22, 39, 44, 52). AB-gruppen präglas dock av en tvety-
dighet gällande om ökat brukarinflytande innebär en demokratisering av 
den offentliga sektorn. I ett betänkande betonas att brukarinflytande kan 
vara ett komplement till den representativa demokratin (Ds 1991:18, s 
18–20). I ett annat betänkande tas avstånd från en sådan syn. Här fram-
håller AB-gruppen att brukarinflytande kan leda till ökad social ojämlik-
het och skapa en oklar gräns gällande vad som är föremål för offentligt 
respektive privat inflytande i den offentliga sektorn (Ds 1991:21, s 11, 45, 
54). 

Sammanfattningsvis präglas betänkandena av en dominans för strävan-
den till privat inflytande i den offentliga sektorn. AB-gruppen betonar att 
ökad valfrihet och en mångfald av välfärdsproducenter är grundläggande 
för ökat brukarinflytande i den offentliga sektorn; marknadsprincipen har 
genomslag i betänkandena. Frågan om genomslag för brukarinflytande-
principen i betänkandena är mer svårbedömd. AB-gruppen kritiserar upp-
fattningen om brukarinflytande som ett komplement till den representa-
tiva demokratin och brukarinflytande kopplas till marknadsstyrning av 
den offentliga sektorn; brukarinflytandeprincipen har genomslag som 
underideologi i betänkandena. AB-gruppen kritiserar statlig styrning och 
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enhetliga organisationsformer som oförenliga med ökat brukarinflytande i 
den offentliga sektorn; likvärdighetsprincipen har genomslag som underi-
deologi i betänkandena. 

7.2.5 En brytningsperiod för skolan 
1991 års budgetproposition är karaktäristisk för den kursomläggning som 
präglade utbildningspolitiken åren omkring 1990. Propositionen präglas 
dels av de likvärdighetssträvanden som var förhärskande under efterkrigs-
tiden, men också av strävanden till decentralisering och marknadsstyrning 
som var tongivande under 1990-talet (prop. 1990/91:100, bilaga 10).  

Ett centralt mål i svensk… [utbildningspolitik] är att främja jämlikhet och 
rättvisa. Alla skall ha rätt till en likvärdig utbildning. […] Det praktiska re-
formarbetet under efterkrigstiden har utformats utifrån denna jämlikhets-
syn. Huvuduppgiften har varit att undanröja de ekonomiska, sociala och 
geografiska hinder som begränsat individens möjligheter att skaffa sig en 
önskad utbildning… (prop. 1990/91:100, bilaga 10, s 7). 

Regeringen betonar att en sammanhållen skola och en likvärdig utbildning 
är centrala målsättningar för utbildningspolitiken. Regeringen vill minska 
betydelsen av social bakgrunden för utbildningsval och skolframgång. 
Framförallt gällande den sociala uppdelningen mellan teoretiska och yr-
kesförberedande linjer i gymnasieskolan (prop. 1990/91:100, bilaga 10, s 
7–11).  

Regeringen förordar en decentraliserad mål- och resultatstyrning av 
skolan och ett ökat inflytande för lokala aktörer (1990/91:100, bilaga 10, 
s 37). Decentraliseringen av skolan motiveras inte som i tidigare proposit-
ioner utifrån argument om ökat brukarinflytande (jfr prop. 1989/90:41, 
prop. 1990/91:18, prop. 1990/91:115). I budgetpropositionen anförs istäl-
let att decentralisering leder till en effektivisering av skolan och medför 
förbättrade villkor för fristående skolor (prop. 1990/91:100, bilaga 10, s 
50, 101–103). Regeringen har dock en något ambivalent hållning gällande 
huruvida en decentralisering medför en effektivisering av skolan eftersom 
den också betonar att enhetsskolan är effektiv (prop. 1990/91:100, bilaga 
10, s 50): 

[Decentralisering] ger en ökad flexibilitet och därmed ökade förutsättningar 
för ett effektivt resursutnyttjande. Man bör enligt min mening inte un-
derskatta de positiva effekter som en sammanhållen organisation kan få för 
en rationell resursanvändning. Det är dock angeläget att framhålla att mo-
tiven för en samordning i första hand måste vara att höja kvaliteten på 
verksamheten (prop. 1990/91:100, bilaga 10, s 50). 
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Sammanfattningsvis präglas budgetpropositionen av tonvikt på strävanden 
till offentligt inflytande i skolan. Enligt regeringen krävs en statlig styrning 
av skolan för att säkerställa nationella likvärdighets- och jämlikhetsmål; 
likvärdighetsprincipen och jämlikhetsprincipen har genomslag i proposit-
ionen. Regeringen menar att decentralisering och bättre villkor för fri-
stående skolor är grundläggande för effektivitetsförbättringar i skolan; 
marknadsprincipen har genomslag i betänkandet. 

7.3 Välfärdsstaten i förändring 1990 
Det har framkommit att regeringen 1989–1991 genomförde reformer för 
ökad marknadsstyrning av skolan och att denna kursomläggning av ut-
bildningspolitiken var en del av en större förskjutning av politiken i neoli-
beral och nykonservativ riktning (kap. 7.1–7.2). Många forskare har 
framhållit Maktutredningens (1985–1990) betydelse som uttolkare och 
understödjare av 1980- och 1990-talets omstrukturering av välfärdsstaten. 
Maktutredningens (SOU 1990:44) rapporter skapade debatt i samhället 
om välfärdsstatens grund, legitimitet och samhälleliga målsättningar 
(Englund 1996a, Rothstein 1994).  

Förutom Maktutredningens huvudrapport analyseras också 1990 års 
långtidsutredning (LT-utredningen). Båda utredningarna speglar skiftet i 
välfärdspolitiken åren omkring 1990. Maktutredningens huvudbetän-
kande och 1990 års LT-utredning är representativa för de resonemang och 
utgångspunkter som var tongivande i den politiska debatten under denna 
tid. LT-utredningen undersöker orsaker till strukturproblemen i den 
svenska ekonomin under 1970- och 1980-talet och presenterade förslag 
för att stärka Sveriges konkurrenskraft (SOU 1990:14). Gällande genom-
slag för utbildningsideologiska principer är det enbart LT-utredningens 
bilaga 22 som specifikt handlar om skola och utbildning som analyseras 
(SOU 1990:14, bilaga 22). 

7.3.1 En ny skola för en ny tid 
Enligt LT-utredningen kan en stor del av det svenska skolsystemets pro-
blem härledas från en stark centralstyrning och en enhetlig organisation. 
Enligt LT-utredningen är en sådan styrning och organisation inte förenlig 
med ett samhälle som kännetecknas av mångfald och internationell kon-
kurrens. En pluralistisk skola konstituerad av en mängd olika skolhuvud-
män, profileringar och utbildningsinriktningar uppfattas ha bättre möjlig-
heter till anpassning av utbildning till snabba samhällsförändringar och 
individens olika önskemål än ett enhetligt skolsystem (SOU 1990:14, bi-
laga 22, s 7, 11–12, 15–16). 
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Det som krävs är en ny skola med en helt ny pedagogisk inriktning, ny or-
ganisation, nya förväntningar på elever, nya roller för föräldrarna och en 
ny utbildning […] Vi menar att utbildningssystemet i sin helhet måste kän-
netecknas av genomgående principer för organisation och verksamhet som 
vilar på en grund av valfrihet och möjligheter till inlärning i olika former 
(SOU 1990:14, bilaga 22, s 52). 

Enligt LT-utredningen leder framväxten av ett informationssamhälle till 
krav på förändringar av skolans organisations- och undervisningsformer. 
Informationssamhällets framväxt förstås leda till att lärarnas arbete i 
mindre utsträckning kommer handla om faktaförmedling och mer få ka-
raktären av handledning och uppmuntran av eleven till självständigt ar-
bete (SOU 1990:14, bilaga 22, s 61–62, 78–79). Enligt LT-utredningen är 
marknadsstyrning av skolan grundläggande för ökad effektivitet i skolsy-
stemet. Frihet för individen till val av skola och utbildningsinriktning upp-
fattas leda till en bättre matchning mellan elevens kompetenser och ut-
bildningens innehåll än en statlig utbildningsplanering. En verklig valfrihet 
för individen kräver enligt LT-utredningen ett stort utbud av fristående 
skolor med olika profileringar och pedagogiker och den föreslår därför 
förbättrade etablerings- och finansieringsvillkor för fristående skolor. Lik-
värdiga villkor för fristående och offentliga skolor innebär enligt LT-
utredningen att uppdelningen mellan offentliga och privata skolhuvudmän 
får mindre betydelse (SOU 1990:14, bilaga 22, s 52–53, 63–64, 66). 

LT-utredningen förordar i likhet med många utredningar en decentrali-
sering av skolan. Dock skiljer sig LT-utredningen från flertalet tidigare 
utredningar i det avseendet att en decentralisering av skolan motiveras 
utifrån dess möjligheter att bidra till ökad marknadsstyrning snarare än 
till ökat brukarinflytande. LT-utredningen menar att genomförda reformer 
för en decentralisering av skolan varken har lett till ökat brukarinflytande 
eller ökad effektivitet. Enligt LT-utredningen är det marknadsstyrning 
snarare än decentralisering som kan leda till en effektivisering och ett ökat 
brukarinflytande i skolan: 

Att bara byta statlig byråkrati och politisk styrning mot kommunal byrå-
krati och politisk styrning är ingen garanti för att decentraliseringsvinsterna 
materialiseras. För att säkerställa att elever, lärare och skolledning får inci-
tament till ett eget dynamiskt utvecklingsarbete och samspel kring den 
”egna” skolan krävs en radikal ”privatisering” (SOU 1990:14, bilaga 22, s 
64). 
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LT-utredningen är kritisk till de likvärdighets- och jämlikhetssträvanden 
som dominerade utbildningspolitiken under efterkrigstiden. LT-
utredningens kritik av den statliga styrningen kan sammanfattas i två hu-
vudargument. För det första att ett enhetligt skolsystem fungerar sämre i 
en tid av snabbt föränderliga krav på utbildning i samhället. Enligt LT-
utredningen kan den starka statliga styrningen av skolan under efterkrigs-
tiden härledas till en felaktig uppfattning om att samhällets intressen är 
överordnade individens. För det andra uppfattas statliga strävanden mot 
att använda skola och utbildning för ökad jämlikhet i samhället som 
kontraproduktiva. Enligt LT-utredningen har den statliga styrningen miss-
lyckats att minska den sociala ojämlikheten för utbildningsframgång och 
utbildningsval i skolan. LT-utredningen tar avstånd från statlig styrning 
och förordar ökat privat inflytande i skolan. Frihet för eleven till val av 
skola och utbildning samt individuellt självförverkligande uppfattas som 
viktigare än likvärdighet och jämlikhet (SOU 1990:14, bilaga 22, s 40, 
51–56). 

Utbildningssystemet kan i bästa fall åstadkomma att varje individ ges möj-
lighet till fortlöpande kompetens- och personlighetsutveckling anpassad till 
hans eller hennes individuella förutsättningar […] Detta innebär att utjäm-
ning i mening av lika tillgång inte längre måste ses som ett huvudmål för 
utbildningspolitiken. Både möjligheterna och kraven att anpassa och diffe-
rentiera utbildningen efter individuella förutsättningar har istället ökat 
(SOU 1990:14, bilaga 22, s 7).  

Sammanfattningsvis präglas betänkandet av en dominans för strävanden 
mot privat inflytande i skolan. Valfrihet för individen och förbättrade 
villkor för fristående skolor är enligt LT-utredningen överordnade mål-
sättningar i skolan; marknadsprincipen har ett starkt genomslag i betän-
kandet. LT-utredningen kritiserar statliga strävanden till likvärdighet och 
jämlikhet i skolan; likvärdighetsprincipen och jämlikhetsprincipen har 
genomslag som underideologier i betänkandet. 

7.3.2 Maktutredningen – individorienterat demokratiideal och marknadsstyr-
ning 
Maktutredningen (1985–1990) lämnade totalt 77 rapporter och var såle-
des en mycket omfattande utredning (SOU 1990:44). Det har framkommit 
från analysen av problembilder i utbildningspolitiken att en teoretisk upp-
delning mellan två demokratiideal var central för Maktutredningens ana-
lys (kap. 7.1). Utifrån en samhällsorienterad demokratiuppfattning ligger 
fokus på konflikter mellan grupper och en jämn fördelning av maktresur-
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ser i samhället. Utifrån en individorienterad demokratiuppfattning ligger 
fokus på individens frihet från staten och möjligheter till privata utbyten 
på marknaden (SOU 1990:44, s 14).  

Enligt Maktutredningen belyser respektive demokratiuppfattning cen-
trala aspekter av vad som kännetecknar ett demokratiskt samhälle. Makt-
utredningen framhåller att politiken bör utformas utifrån båda demokra-
tiuppfattningarna, och är därför kritisk till den samhällsorienterade de-
mokratiuppfattningens hegemoni i svensk samhällsdebatt under efterkrigs-
tiden. Maktutredningen menar att svensk politik i större utsträckning bör 
utformas utifrån det individorienterade demokratiidealet:  

Demokratin kan inte identifieras med flertalstyre och kollektiva beslutspro-
cesser. Demokratin förutsätter en balans mellan den enskildes rättigheter 
och plikter i förhållande till kollektivet och kollektivets rättigheter och plik-
ter i förhållande till den enskilde (SOU 1990:44, s 15).  

Med utgångspunkt från ett individorienterat demokratiideal anlägger 
Maktutredningen ett kritiskt perspektiv på den svenska välfärdsstaten 
(SOU 1990:44 s 17).108 Enligt Maktutredningen är den svenska modellen 
av centralstyrning, stor offentlig sektor och klassamarbete, inte kompati-
bel med den individualisering och internationell konkurrens som präglar 
det svenska samhället under 1980- och 1990-talet (SOU 1990:44, 23–
27).109 Maktutredningen menar att den svenska välfärdspolitiken, karak-
täriserad av höga skatter, offentliga transfereringar och offentliga välfärds-
tjänster har varit relativt framgångsrik i att utjämna sociala skillnader. 
Maktutredningen framhåller dock att politiken också har medfört många 
problem: en svällande byråkrati, en ineffektiv offentlig sektor, och en 
njugghet gentemot privata utförare av välfärdstjänster. För att minska 
dessa problem föreslår Maktutredningen en begränsning av den offentliga 
sektorns åtaganden och en ökning av privata utförare av offentligt finansi-
erade välfärdstjänster (SOU 1990:44, s 224–226). 

108 Ett betänkande från Maktutredningen som fick stort genomslag var Hirdmans 
(1989) om genussystemet. Enligt Hirdman baserades 1930-talets välfärdspolitik 
inte främst på demokratiska jämlikhetsideal utan på ett patriarkalt expertvälde. 
Enligt Rothstein (1994) är Hirdmans beskrivning inte representativ för den social-
demokratiska välfärdspolitiken under 1930-talet. 
109 Enligt Maktutredningen dominerades det svenska samhället vid mitten av 1900-
talet av tre sociala grupper – arbetarklass, kapitalägare och bondeklass – vilket 
illustreras av att fyra av fem riksdagspartier explicit baserades på någon av dessa 
klasser (SOU 1990:44, s 203). 



MATTIAS BÖRJESSON Från likvärdighet till marknad   159 

Gränsen mellan offentligt och privat har ofta förskjutits. Ibland har en-
skilda verksamheter efter hand övertagits av det allmänna… För närva-
rande rör sig pendeln åt det andra hållet. Andra verksamhetsformer än den 
renodlade myndighetstypen prövas. Det finns emellertid många blandfor-
mer mellan myndigheten och den rent privaträttsliga organisationsformen. 
Begreppet privatisering är därmed inte entydigt. Arbetsfördelningen mellan 
privat eller offentligt kan bestämmas i åtminstone tre olika avseenden, 
nämligen initiativ, produktion och finansiering (SOU 1990:44, s 227). 

Maktutredningens resonemang kan ses som en fortsättning av diskussion-
en under 1980-talet gällande privata huvudmän som utförare av offentligt 
finansierade välfärdstjänster (jfr Ds Fi 1985:7). Enligt Maktutredningen är 
en stark statlig styrning huvudsaklig orsak till ineffektivitet och ett begrän-
sat brukarinflytande i den offentliga sektorn. Maktutredningen tolkar 
strävanden till decentralisering och ökat brukarinflytande under 1970- och 
1980-talet som ett sätt att hantera den offentliga sektorns legitimitetskris. 
En förflyttning av politikens fokus från en kamp om statsmakten mellan 
samhälleliga kollektiv till en kamp mellan individer i civilsamhället (SOU 
1990:44, s 232–233, 240): 

Sedan 1970-talet har det ägt rum en förskjutning från ett centralstyrt regel-
verk och en centralstyrd tillämpning till lokala lösningar. […] Resultatet av 
ett mer decentraliserat system där den centrala politiska kontrollen blir 
svagare och mer indirekt. Från den enskildes perspektiv har systemföränd-
ringen fått viktiga konsekvenser. Om inflytandestrategin tidigare låg på att 
föra en kollektiv kamp med politiska resurser kring regelverket och dess 
tolkning har det skett en förskjutning mot en mer individualiserad kamp 
med individuella resurser om tolkning och tillämpning av regelverket (SOU 
1990:44, s 240). 

Enligt Maktutredningen har strävanden till ökat brukarinflytande miss-
lyckats skapa ett ökat medborgerligt inflytande i den offentliga sektorn. 
Maktutredningen betonar att ett ökat brukarinflytande i den offentliga 
sektorn riskerar att leda till ökad ojämlikhet eftersom medelklassen har 
bättre förutsättningar att utnyttja möjligheter till brukarinflytande än 
underprivilegierade grupper (SOU 1990:44, s 232).  

Överlag präglas Maktutredningen av en dubbelhet gällande den svenska 
välfärdspolitiken. Å ena sidan betonas att politiken har varit ganska fram-
gångsrik med att minska ojämlikheten i samhället. Å andra sidan beskrivs 
den svenska välfärdsstaten som byråkratisk, ineffektiv och med mörka 
framtidsutsikter (SOU 1990:44, s 242–243, 245–248). Maktutredningens 
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slutsats är i likhet med LT-utredningen att marknadsstyrning kan bidra till 
en ökad effektivitet och flexibilitet i den offentliga sektorn: 

Bättre metoder för uppföljning av resultaten och för att mäta effektivitet 
och produktivitet måste utvecklas. Medborgarnas önskemål skall tillgodo-
ses med hjälp av prismekanismer och marknadskrafter. Införande av mark-
nadsordningar i den offentliga sektorn förväntas skapa större konkurrens 
och öka medborgarnas valfrihet (SOU 1990:44, s 253).  

I betänkandet växlas deskriptiva resonemang apropå en existerande sam-
hällsutveckling med normativa ställningstaganden om hur samhället borde 
vara. Ett tillvägagångssätt som leder till en viss oklarhet gällande Maktut-
redningens egna ställningstaganden. Men utifrån en analys av betänkandet 
som helhet är det tydligt att Maktutredningen förordar ett individoriente-
rat demokratiideal och marknadsstyrning av den offentliga sektorn. 
Marknadsstyrning framställs som nödvändig för att tillgodose den mängd 
olika viljor, intressen och krav på brukarinflytande som karaktäriserar ett 
pluralistiskt samhälle (SOU 1990:44, s 257, 403, 406).  

Det är föga sannolikt att demokratisk styrning av ett modernt specialiserat 
och differentierat samhälle kan baseras på en enda dominerande styrnings-
princip. Styrningen måste kunna tillgodose många, och delvis korsande, 
hänsyn och intressen (SOU 1990:44, s 406).  

Den centrala problemställningen för Maktutredningen handlar om skilje-
linjen mellan offentligt och privat inflytande i samhället. Vilka offentliga 
åtaganden krävs för att upprätthålla den sociala tryggheten i samhället 
och vilka uppgifter kan lämnas till individers eller gruppers privata ini-
tiativ? Maktutredningens slutsats är att det behövs större möjligheter till 
privata initiativ för att säkerställa individens frihet och en dynamisk sam-
hällsutveckling (SOU 1990:44, s 409). 

Sammanfattningsvis präglas betänkandet av en tonvikt på strävanden 
till privat inflytande i den offentliga sektorn. Maktutredningen förordar 
marknadsstyrning av den offentliga sektorn; marknadsprincipen har ge-
nomslag i betänkandet. Maktutredningen kritiserar uppfattningen att ökat 
brukarinflytande innebär en demokratisering av den offentliga sektorn; 
brukarinflytandeprincipen har genomslag som underideologi i betänkan-
det. Överlag präglas betänkandet av en kritik av statliga jämlikhetsträvan-
den i samhället; jämlikhetsprincipen har genomslag som underideologi i 
betänkandet.  
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7.4 Marknadsstyrning och en flexibel skola 1991–1992 
Det har framkommit att reformer 1989–1991 ledde till en decentralisering 
och ökad marknadsstyrning av skolan. Dessa strävanden var tongivande i 
utbildningspolitiken även om den socialdemokratiska regeringen var tvek-
sam till en mer omfattande ökning av antal fristående skolor. Moderata 
samlingsparitet hade redan under 1980-talet kritiserat den statliga styr-
ningen av skolan och pläderat för marknadsstyrning genom förslag om 
införande av privata skolval och förbättrade villkor för fristående skolor 
(Schüllerqvist 1996). Sverige fick 1991 en borgerlig regering ledd av en 
moderat statsminister. Den borgerliga regeringens utbildningspolitik inne-
bar dels en fortsättning på den socialdemokratiska regeringens reformer 
1989–1991, men också en fördjupning genom införande av fri etablerings-
rätt och en mer generös offentlig finansiering av fristående skolor. Den 
borgerliga regeringens utbildningspolitik var mer eller mindre identisk 
med det reformprogram för marknadsstyrning av skolan som moderater i 
opposition presenterat under 1980-talet. Att skolan hade hög prioritet för 
den borgerliga regeringen visas av att några av dess tidiga beslut i rege-
ringsställning handlade om förbättrade villkor för fristående skolor (prop. 
1991/92:95). Den förståelse av skolans roll i samhället som vägleder den 
borgerliga regeringens utbildningspolitik överensstämmer i stort med den 
syn på skola och utbildning som präglar Läroplanskommitténs huvudbe-
tänkande (SOU 1992:94). 

7.4.1 Nationellt enhetliga villkor för fristående skolor 
Den socialdemokratiska regeringens reformer 1989–1991 handlade om 
förändringar av skolsystemet på makronivå som kommunalisering av an-
svar för den pedagogiska personalen och införande av ett schablonbaserat 
statsbidragssystem. I linje med den socialdemokratiska regeringens decent-
raliseringssträvanden delegerades till respektive kommun att bestämma 
principer för fördelningen av statsbidrag mellan skolor och villkor för 
fristående skolor. Enligt den borgerliga regeringen utgör kommunens be-
stämmelser ofta ett hinder för etablering av fristående skolor. Regeringen 
vill undanröja lokala hinder för en nationell expansion av fristående sko-
lor och förordar därför nationellt enhetliga etablerings- och finansierings-
villkor för fristående skolor i hela landet. Propositionen innebär en fri 
etableringsrätt för fristående skolor och att kommunen ska finansiera 
dessa skolor. Regeringen föreslår offentlig finansiering av fristående skolor 
motsvarande 85 procent av genomsnittskostnaden per elev i den kommu-
nala skolan. I enlighet med ett skolpengssystem är det elevens val av skola 
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som bestämmer fördelning av ekonomiska resurser till olika skolor (prop. 
1991/92:95, s 6–8, 14–15). 

Ambitionen bör vara att elever och föräldrar inte bara skall kunna välja 
mellan kommunala och fristående skolor utan också att de principer om 
valfrihet och ekonomiska medel som följer elevens val och som beskrivs i 
denna proposition i största möjliga utsträckning skall gälla även inom det 
kommunala skolväsendet (prop. 1991/92:95, s 7). 

Regeringen huvudargument för nationellt enhetliga och förbättrade villkor 
för fristående skolor är att alla föräldrar och elever ska ha möjlighet att 
välja en fristående skola (prop. 1991/92:95, s 17). 

Möjlighet till val av skola för elever och föräldrar förstås som centralt 
för ett ökat brukarinflytande i skolan. I likhet med ett flertal utredningar 
under 1980- och 1990-talet menar regeringen att aktiva val av skola leder 
till ett större engagemang i skolan från elever och föräldrar samt tvingar 
skolor till anpassning efter brukarnas önskemål. Valfrihet för individen 
och likvärdiga villkor för fristående och offentliga skolor är enligt rege-
ringen nödvändigt för att skapa ett mer pluralistiskt skolsystem med en 
mångfald av profileringar, pedagogiker och utbildningsinriktningar. Pri-
vata skolval i kombination med fri etableringsrätt för fristående skolor 
skapar enligt regeringen konkurrens i skolsystemet vilket tvingar skolor till 
effektivitetsförbättringar (prop. 1991/92:95, s 8–9, 16, 18). 

En stimulerande tävlan mellan olika skolor, med olika inriktning och olika 
ägandeformer, i sin tur kan bidra till att höja kvaliteten inom hela skolvä-
sendet. En ökad mångfald på skolans område gör också att flera intressein-
riktningar kan tillgodoses. Skolan kommer att utvecklas längs skilda linjer, 
vilket sammantaget ger en större utvecklingsmässig bredd såväl i olika äm-
nen som beträffande pedagogiska metoder. Med större valfrihet och mer 
utrymme för en skolas profil skapas också bättre incitament för kostnadsef-
fektivitet. Nya och effektivare arbetsmetoder kan prövas och vinna sprid-
ning. Därmed torde ett större inslag av fristående skolor också på sikt 
kunna bidra till en mer effektiv resursanvändning inom det samlade skolvä-
sendet (prop. 1991/92:95, s 9). 

Överlag förordar regeringen marknadsstyrning av skolan. En bild som 
nyanseras något av att regeringen också föreslår hårdare statliga krav för 
godkännande av fristående skolor. Utbildningen ska ha samma kvalitet 
och motsvara den som förmedlas i den kommunala skolan och antidemo-
kratisk undervisning förbjuds (prop. 1991/92:95, s 11–13).  
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Sammanfattningsvis präglas propositionen av strävanden till privat in-
flytande i skolan. Regeringen förordar kraftigt förbättrade villkor för fri-
stående skolor, större möjligheter till privata skolval, införande av skol-
pengssystem och konkurrens i skolsystemet; marknadsprincipen har ett 
starkt genomslag i propositionen. Enligt regeringen är marknadsstyrning i 
form av privata skolval en förutsättning för ökat brukarinflytande i sko-
lan. Men eftersom dessa resonemang inte betonar brukarnas möjligheter 
att påverka skolan i andra avseenden handlar det inte om genomslag för 
brukarinflytandeprincipen. 

7.4.2 Marknadsstyrning och decentralisering 
Bakomliggande ordnande principer för den borgerliga regeringens utbild-
ningspolitik framkommer i 1992 års budgetproposition (prop. 
1991/92:100, bilaga 9). Regeringens överväganden följer reformprogram-
met för marknadsstyrning av skolan som presenterades under 1980-talet. 
Statlig styrning och enhetliga organisationsformer beskrivs som ineffek-
tiva. Konkurrens, skolpengssystem och en mångfald av skolhuvudmän 
uppfattas som grundläggande för ökad effektivitet i skolsystemet (prop. 
1991/92:100, bilaga 9, s 3, 6–8). 

Inom de flesta sektorer har utvecklingen gått ifrån storskaliga, enhetliga 
och likformiga lösningar till en inriktning på mångfald och decentralisering 
av makt och ansvar. Det är regeringens grundsyn att enskildas, familjers 
och institutioners frihet och kreativitet bäst tillvaratas då samhälleliga upp-
gifter löses på lägsta effektiva nivå. Även på andra områden än det strikt 
ekonomiska har individnära och varierande lösningar visat sig vara effekti-
vare än de standardiserade och planmässiga (prop. 1991/92:100, bilaga 9, s 
6). 

I likhet med LT-utredningen framhåller regeringen att det nya kunskaps-
samhället kräver ett mer flexibelt och pluralistiskt skolsystem: en skola 
som kännetecknas av många olika huvudmän, profileringar och varianter 
av pedagogiker. Ett sådant skolsystem har enligt regeringen bättre förut-
sättningar till att anpassa utbildningen till varje individ och efter föränder-
liga samhälleliga krav än ett enhetligt skolsystem (prop. 1991/92:100, 
bilaga 9, s 6).  

Enligt regeringen finns inte samma behov av statlig proaktiv styrning i 
ett decentraliserat skolsystem. Nationella krav på utbildningskvalitet och 
utbildningsinnehåll kan enligt regeringen säkerställas genom statliga kvali-
tetskontroller och utvärderingar. Regeringen kopplar decentralisering till 
marknadsstyrning av skolan (prop. 1991/92:100, bilaga 9, s 8–9).  
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Det förtjänar dock att understrykas att syftet med decentralisering och av-
reglering är att detta arbete inte skall begränsas till staten. Det viktiga 
kraftfältet för beslut och ansvar skall på skolans område finnas mellan för-
äldrar, elever och den enskilda skolenheten… Utgångspunkten för decentra-
liseringsstrategin för skolan är att kommunerna skall sprida vidare till skol-
enheterna och lärarna och även ge elever och föräldrar nya möjligheter som 
den statliga avregleringen har givit. Det är viktigt att konstatera att ett mer 
decentraliserat utbildningsväsende kan innebära större möjligheter till per-
sonliga val. Därmed innebär det också ett ansvar och en skyldighet för fa-
miljer och studerande att göra aktiva val och positiva ställningstaganden 
när det gäller sin egen eller sina barns utbildning (prop. 1991/92:100, bi-
laga 9, s 9). 

Citatet illustrerar regeringens strävanden mot marknadsstyrning av sko-
lan. Aktiva privata val på skolmarknaden framställs inte enbart som en 
positiv möjlighet till att välja en viss skola eller en specifik utbildningsin-
riktning, utan som en skyldighet för elever och föräldrar. Regeringen be-
tonar dock att skolan bör motverka könsstereotypa föreställningar i sam-
hället. Den kvinnliga numerära övervikten i lärarkåren uppfattas som ett 
problem eftersom pojkar saknar manliga förebilder (prop. 1990/91:100, 
bilaga 9, s 9–10).    

Sammanfattningsvis präglas propositionen av en tonvikt på strävanden 
till privat inflytande i skolan. Regeringen förordar marknadsstyrning av 
skolan i form av privata skolval, konkurrens och förbättrade villkor för 
fristående skolor; marknadsprincipen har ett starkt genomslag i proposit-
ionen. Regeringen tar avstånd från en stark statlig styrning av skolan och 
är kritisk till enhetliga lösningar i skolan; likvärdighetsprincipen har ge-
nomslag som underideologi i propositionen. Slutligen förordar regeringen 
att skolan ska motarbeta könsstereotypa förställningar i samhället; jäm-
likhetsprincipen har genomslag i propositionen. 

7.4.3 En flexibel skolorganisation för ett föränderligt samhälle 
Införandet av mål- och resultatstyrning, kommunalt ansvar för lärartjäns-
ter och förbättrade villkor för fristående skolor förändrade skolsystemet i 
grunden. Denna förändring av skolan föranledde regeringen att tillsätta en 
Läroplanskommitté (L-kommittén) med uppdrag att utarbeta nya läro- 
och kursplaner anpassade till en decentraliserad skolorganisation (SOU 
1992:94). 

L-kommitténs betänkande präglas av ganska övergripande resonemang
om kunskapens värde och skolans roll i ett samhälle präglat av globali-
sering, mångkultur och informationsteknologi. Enligt L-kommittén har 
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dessa samhällsförändringar lett till problem för det starkt centralstyrda 
svenska skolsystemet. En decentraliserad och flexibel skolorganisation har 
enligt L-kommittén större förmåga att anpassa utbildningen efter ett 
snabbt föränderligt samhälle än en centralstyrd skolorganisation. L-
kommittén är därför positiv till skolans utveckling mot mål- och resultats-
tyrning och decentralisering under 1980- och 1990-talet (SOU 1992:94, s 
40). L-kommittén är dock kritisk till vissa aspekter av avregleringen av 
skolan. Förbättrade möjligheter till privata skolval kan enligt L-kommittén 
leda till ökad ojämlikhet och segregation (SOU 1992:94, s 43). Dessa be-
tänkligheter gällande decentralisering och marknadsstyrning är dock un-
dantag. Överlag präglas betänkandet av en kritik av efterkrigstidens lik-
värdighets- och jämlikhetssträvanden: 

Skolan [skulle] omformas till ett vapen i kampen för detta goda samhälle… 
Skolans uppgifter härleddes till en del ur föreställningarna om det politiska 
liv, arbetsliv och sociala liv som skulle höra det framtida samhället till. I 
dag har ett planeringstänkande av så utpräglad målrationell art till stor del 
förlorat sin trovärdighet. Sociala och ekonomiska skillnader har uppenbar-
ligen inte låtit sig planeras bort (SOU 1992:94, s 57). 

Enligt L-kommittén innebär ständiga förändringar i samhället under 1990-
talet att längre prognoser om framtiden är vanskliga. Centralplanering och 
statlig styrning av skolan utifrån på förhand givna målsättningar uppfattas 
därmed som ogörligt (SOU 1992:94, s 57). Ett föränderligt samhälle krä-
ver enligt L-kommittén ett flexibelt skolsystem i vilket lärare, skolledare 
och elever har möjligheter till att anpassa utbildningen efter lokala krav 
(deltagande målstyrning) (SOU 1992:94, s 62). L-kommittén menar att 
centralstyrningens problem i form av minskad autonomi för lokala aktörer 
(t.ex. skolor, lärare och elever) väger tyngre än centralstyrningens fördelar 
i form av likvärdighet och enhetlighet i skolan (SOU 1992:94, s 43, 120). 
Mål- och resultatstyrning av skolan möjliggör enligt L-kommittén en före-
ning av statlig styrning för nationella målsättningar och lokal autonomi 
för enskilda skolor (SOU 1992:94, s 43, 116, 120, 124, 128). L-
kommittén framhåller att ökad lokal autonomi för enskilda skolor och 
lärare underlättar anpassning av undervisning efter brukarnas önskemål 
(SOU 1992:94, s 126). I likhet med regeringen menar L-kommittén att 
möjlighet till privata skolval är en förutsättning för ökat brukarinflytande 
i skolan (SOU 1992:94, s 34). 

Kombinationen mellan storskaliga lösningar och människors ökade kompe-
tens att ifrågasätta och kräva inflytande har ökat trycket från medborgarna 
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på att få ett lokalt inflytande över det som tidigare uppfattats som en cen-
tral statlig beslutsarena. Det kan ses som en förklaringsgrund till reformer 
vad gäller ansvar över och styrning av skolan. Bland de senaste exemplen 
på reformer inom skolan som syftar till mer inflytande är de nyligen fattade 
besluten om fristående skolor. Denna ökade valfrihet fokuserar i hög grad 
föräldrars och elevers tillgång till information om skolan (SOU 1992:94, s 
118).  

Citatet illustrerar att brukarinflytande främst kopplas och underordnas 
marknadsstyrning av skolan. Fria val av skola och utbildningsinriktning är 
enligt L-kommittén en förutsättning för en skolgång anpassad till varje 
elevs intressen och behov (SOU 1992:94, s 127–129). Till skillnad från 
andra förhållandevis samtida utredningar menar dock L-kommittén att 
brukarinflytande inte enbart handlar om privata val av skola och utbild-
ning. L-kommittén förordar också en mer traditionell form av brukarinfly-
tande, det vill säga möjligheter för elever och föräldrar att påverka sin 
egen skola (SOU 1992:94, s 116, 126).  

Sammanfattningsvis är strävanden till privat inflytande i skolan tongi-
vande i betänkandet. Enligt L-kommittén är privata val av skola och ut-
bildning, en mångfald av profileringar och flexibilitet i skolsystemet nöd-
vändigt i en tid av snabb samhällsförändring; marknadsprincipen har ett 
starkt genomslag i betänkandet. Frågan om L-kommitténs förståelse av 
brukarinflytande i skolan är mer komplicerad. Överlag kopplas brukarin-
flytande till möjligheter till privata val av skola och utbildning. L-
kommittén betonar dock att elever och föräldrar också ska tillförsäkras ett 
inflytande i den ”egna” skolan; brukarinflytandeprincipen har genomslag i 
betänkandet. L-kommittén kritiserar statliga strävanden mot enhetlighet i 
skolan och jämlikhet i samhället; likvärdighets- och jämlikhetsprincipen 
har genomslag som underideologier i betänkandet. 
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7.5 Marknadsstyrning och effektivisering 1991–1994 
Vid början av 1990-talet tillsattes flera utredningar för att undersöka den 
svenska ekonomins produktivitetsutveckling. Dessa utredningar var en 
fortsättning på och en fördjupning av det utredningsarbete som inleddes 
under 1980-talet om den offentliga sektorns produktivitet. Produktivitets-
delegationens (P-delegationen) (SOU 1991:82, s 177–190, 335–340) och 
Ekonomikommissionens (E-kommissionen) (SOU 1993:16) betänkanden 
handlar om utbildningssystemets produktivitet ur ett ekonomiskt perspek-
tiv. E-kommissionens betänkande illustrerar tongivande föreställningar i 
den politiska debatten under tidigt 1990-tal gällande samband mellan 
ekonomisk produktivitet och utbildning. E-kommissionens betänkande ger 
en kontext och inramning till fyra betänkanden som innehåller förslag till 
ökad marknadsstyrning av den offentliga sektorn. Dessa betänkanden 
handlar om samma problematik och analyseras därför som ett samman-
hållet dokument (Ds 1992:7, Ds 1993:27, Ds 1994:50, SOU 1992:54). 

7.5.1 Marknadsstyrning av den offentliga sektorn 
Den grundläggande frågan som behandlas av P-delegationen och E-
kommissionen var den i ett internationellt perspektiv höga kostnaden för 
primär- och sekundärutbildningen i Sverige. Problemet var enligt utred-
ningarna att det svenska skolsystemet trots dessa höga kostnader enbart 
kunde uppvisa medelmåttiga resultat. Enligt P-delegationen och E-
kommissionen karaktäriseras det svenska skolsystemet av låg produktivi-
tet. Särskilt den i ett internationellt perspektiv höga lärartätheten beskrivs 
som en felinvestering. P-delegationen medger att den höga lärartätheten 
sannolikt har bidragit till högre likvärdighet och mindre sociala problem i 
svensk skola än internationellt, men att dessa styrkor inte berättigar en låg 
produktivitet i skolan (SOU 1991:82, s 182–183, SOU 1993:16). Till 
skillnad från samtida utredningar under tidigt 1990-tal är P-delegationen 
skeptisk till att marknadsstyrning skulle kunna öka skolans effektivitet. 
Den framhåller att marknadsstyrning kan försämra effektiviteteten genom 
en ökning av transaktionskostnader och inlåsningseffekter (SOU 1991:82, 
s 335–337). E-kommissionen har motsatt uppfattning. Den menar att 
minskad lärartäthet och konkurrens är grundläggande för ökad effektivitet 
i skolsystemet (SOU 1993:16, s 315). Enligt E-kommissionen har den of-
fentliga sektorns ineffektivitet och oförmåga att tillgodose medborgarnas 
önskemål lett till en legitimitetskris gällande produktionen av offentliga 
välfärdstjänster i samhället. Enligt E-kommissionen krävs valfrihet, priva-
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tisering och konkurrens i den offentliga sektorn för att åtgärda dessa pro-
blem (SOU 1993:16, s 17–20). 

En huvudtes… är att Sveriges effektivitetsproblem i stor utsträckning beror 
på att marknadsmekanismerna på centrala områden har satts ur spel. På 
andra områden, främst i den offentliga sektorn, används sådana mekan-
ismer inte alls (SOU 1993:16, s 67). 

Marknadsstyrning beskrivs som grundläggande för ökad effektivitet i sko-
lan. E-kommissionen avfärdar farhågor om att privata skolval skulle leda 
till ökad skolsegregation. Den framhåller att den existerande skolsegregat-
ionen huvudsakligen beror på bostadssegregationen och att möjligheter för 
elever att välja skola utanför sitt närområde kan bidra till minskad segre-
gation i skolan (SOU 1993:16, s 68, 103–106).  

E-kommissionen är kritisk till statlig styrning och offentliga monopol i
välfärden. Offentlig finansiering i kombination med fördelning av väl-
färdstjänster efter behov anses leda till en överkonsumtion av dessa tjäns-
ter. För att minska denna överkonsumtion föreslås en större privat finan-
siering av välfärden. E-kommissionen avfärdar argumentet att offentlig 
finansiering skulle bidra till en mer jämlik konsumtion av välfärdstjänster 
med argumentet att högutbildade konsumerar mer offentligt finansierade 
välfärdstjänster än lågutbildade (SOU 1993:16, s 106–108). 

Sammanfattningsvis präglas betänkandet av en dominans för strävan-
den till privat inflytande i den offentliga sektorn. Enligt E-kommissionen 
leder marknadsstyrning till effektivitetsförbättringar i den offentliga sek-
torn; marknadsprincipen har ett starkt genomslag i betänkandet. E-
kommissionen avfärdar teorin om att privata val av skola skulle leda till 
en försämrad likvärdighet. Den avfärdrar också argumentet att offentlig 
finansiering skulle leda till en mer jämlik konsumtion av välfärdstjänster. 
Likvärdighetsprincipen och jämlikhetsprincipen har genomslag som unde-
rideologier i betänkandet. 

7.5.2 Valfrihet i den offentliga sektorn 
Under tidigt 1990-tal presenterades flera betänkanden från civil- och soci-
aldepartementet om den offentliga sektorns och skolans produktivitet (Ds 
1992:7, Ds 1993:27, Ds 1994:50, SOU 1992:54). Enligt dessa utredningar 
kan skolans produktivitetsproblem härledas till den offentliga sektorns 
kraftiga expansion 1950–1980. En period av ständigt ökande resurser till 
den offentliga sektorn ledde enligt utredningen till att frågan om den of-
fentliga välfärdens produktivitet fick mindre uppmärksamhet. Lägre till-
växt och en oförändrad skattekvot under 1980- och 1990-talet ledde till 
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ett slut på den offentliga sektorns expansion. Därför anses en mer effektiv 
användning av tillgängliga ekonomiska resurser som grundläggande för 
framtida förbättringar i välfärden (Ds 1992:7, s 19, 27, Ds 1993:27, s 23, 
72, Ds 1994:50, s 20).110 I likhet med Maktutredningen anser utredning-
arna att decentralisering är ett nödvändigt men inte ett tillräckligt villkor 
för ökat brukarinflytande i den offentliga sektorn (Ds 1992:7, s 14–15, 
98):    

Den generella utvecklingstendens som de senaste årtiondena mest har på-
verkat arbetsorganisationen är decentralisering. […] Många upptäckte 
dock efterhand att det inte räckte att ändra den formella organisationen. 
De anställda fick inte mer att säga till om. Medborgarna/kunderna kunde 
inte påverka verksamheten mer än tidigare… (Ds 1994:50, s 20). 

Enligt utredningarna måste decentralisering kombineras med marknads-
styrning för att leda till en effektivisering av välfärdstjänster. Utredningar-
na framhåller att en sådan marknadsstyrning kräver förbättrade etable-
rings- och finansieringsvillkor för privata huvudmän samt möjligheter för 
brukare att välja mellan olika alternativ (Ds 1992:7, s 10, 12–13, 20, Ds 
1993:27, s 32, Ds 1994:50, s 7, 12–13, 15, 22–23). 

De senaste årens utveckling av kommunal verksamhet har präglats av 
marknadsorientering. Syftet är att orientera verksamheten efter marknads-
liknade villkor samt att göra den mera kundorienterad […] Alternativa 
produktionsformer är centrala i marknadsinriktningen, liksom beställar-
utförarsystem och kundvalssystem (Ds 1993:27, s 18). 

Enligt utredningarna leder marknadsstyrning av den offentliga sektorn till 
att statens styrning förändras från fokus på detaljreglering till fokus på 
utvärdering och kontroll. Utredningarna betonar dock att marknadsstyr-
ning också medför vissa nackdelar, exempelvis svagare demokratiskt infly-
tande i välfärden och minskade stordriftsfördelar i den offentliga sektorn 
(Ds 1992:7, s 12–13, 85–86, Ds 1993:27, s 26, 81–82, Ds 1994:50, s 14). 

Regeringen tillsatte 1991 en utredning som 1992 omvandlades till Sta-
tens ungdomspolitiska samordningskommitté (STUNS-kommittén) för att 
undersöka den statliga styrningen av den offentliga sektorns barn- och 
ungdomsverksamhet (SOU 1992:54). I likhet med exempelvis LT- och 
Maktutredningen är STUNS-kommitténs utgångspunkt att framväxten av 

110 Enligt utredningarna kan ökad privatfinansiering av välfärdstjänster bidra till 
minskad överkonsumtion av dessa tjänster (Ds 1993:27, s 42, 57–58, Ds 1994:50, 
s 30). 
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ett mer föränderligt samhälle under 1980- och 1990-talet ställer krav på 
nya styrnings- och organisationsformer i den offentliga sektorn. Statlig 
styrning och enhetliga organisationsmodeller måste enligt STUNS-
kommittén ersättas av flexibla organisationsformer och privata initiativ. 
Statens uppgifter ska begränsas till de som inte kan utföras av den privata 
sektorn, exempelvis rättsväsendet eller försvaret. Välfärdstjänster kan 
enligt STUNS-kommittén i betydligt större utsträckning produceras av 
privata huvudmän (SOU 1992:54, s 22–23): 

Utrymmet för medborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande över 
den offentliga sektorns utformning och inriktning skall öka. En av de vik-
tigaste reformerna är att öka medborgarnas valfrihet. I budgetproposition-
en 1991/92 talas om en valfrihetsrevolution. Detta innebär en önskan att 
tvätta bort stämpeln av förmynderi och byråkrati som i många människors 
ögon vilar över välfärdspolitiken. Valfrihetsrevolutionen innebär att offent-
liga monopol bryts, flera skall producera och tillhandahålla vård, omsorg 
och utbildning. Medborgarna skall som kunder och servicemottagare få 
mer att säga till om. Många har insett politikens begränsningar (SOU 
1992:54, s 23). 

Citatet illustrerar STUNS-kommitténs utgångspunkter om ökad valfrihet 
för individen och privatisering av offentligt finansierade välfärdstjänster. 
Utifrån ett mer principiellt resonemang gällande statens respektive civil-
samhällets uppgifter i samhället menar STUNS-kommitténs att den offent-
liga sektorns storlek utgör ett hinder för individuellt ansvarstagande. En-
ligt STUNS-kommittén är offentliga insatser på familjelivets område sär-
skilt kontraproduktiva eftersom de leder till minskat föräldraansvar och 
sämre fungerande familjer (SOU 1992:54, s 39). 

Sammanfattningsvis präglas betänkandena av en dominans för strävan-
den till privat inflytande i den offentliga sektorn. Marknadsstyrning fram-
ställs som lösningen på problemen med bristande effektivitet och brukar-
inflytande i den offentliga sektorn; marknadsprincipen har ett starkt ge-
nomslag i betänkandena. Marknadsprincipens styrka framkommer också 
utifrån att brukarinflytande förstås som synonymt med möjligheten till 
privata val av välfärdsproducenter; brukarinflytandeprincipen har inget 
genomslag i betänkandena. 
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7.6 Marknadsstyrning institutionaliseras 1992–1993 
En av den borgerliga regeringens centrala politiska strävanden handlade 
om förbättrade villkor för fristående skolor (prop. 1992/93:230). Redan i 
en tidigare proposition (prop. 1991/92:95) kritiserade regeringen kommu-
nernas inflytande i fristående skolor. Framförallt var regeringen kritisk till 
att kommuner med en politisk majoritet som var negativ till fristående 
skolor lokalt kunde förhindra etablering av dessa skolor. Regeringen för-
ordar nationellt förbättrade villkor för fristående skolor: Skolverket får 
därför ansvaret för godkännande av fristående skolor och kommunen 
tvingas finansiera dessa skolor efter skolpengsmodell. Den socialdemokra-
tiska regeringen tillsatte 1991 en friskoleutredning (F-utredningen) för att 
undersöka finansieringsvillkoren för fristående grundskolor (SOU 
1992:38). F-utredningens förslag är ett centralt underlag för den borger-
liga regeringens proposition (prop. 1992/1993:230). 

7.6.1 Marknadsstyrning och likvärdighet 
F-utredningens betänkande är huvudsakligen en kartläggning av etable-
rings- och finansieringsvillkor för fristående grundskolor i det svenska
skolsystemet (SOU 1992:38). Bakgrunden till F-utredningen var att många
fristående skolor hade mycket små ekonomiska resurser. Bristande offent-
lig finansiering av fristående skolor påverkade enligt F-utredningen utbild-
ningens kvalitet negativt och ledde till ett beroende av ideellt arbete från
föräldrar.111 Enligt F-utredningen är förbättrade finansieringsvillkor för
fristående skolor avgörande för en undervisning av hög kvalitet och ett
minskat behov av ideella insatser i dessa skolor (SOU 1992:38, s 11–15,
41–49).

Enligt F-utredningen måste fristående skolor följa en av staten godkänd 
läroplan, vara öppna för alla sökanden och stå under Skolverkets tillsyn 
och kontroll för att erhålla offentlig finansiering. Förbättrade finansie-
ringsvillkor kommer enligt F-utredningen leda till ett ökat utbud av fri-
stående skolor, vilket beskrivs som en förutsättning för en verklig valfrihet 
och ett mer dynamiskt skolsystem (SOU 1992:38, s 23, 51–53). 

För att skapa en verklig frihet för elever och föräldrar att välja skola kom-
mer det kommunala skolmonopolet att brytas upp och ett system med 

111 Enligt F-utredningen fanns 1991, 77 fristående skolor på grundskolenivå (0,9 
procent elevandel), varav 48 procent hade alternativpedagogisk, 32,5 procent 
konfessionell och 19,5 procent annan profilering. Skolorna finansierades till 52 
procent av offentliga medel, 30 procent av elevavgifter och till 18 procent från 
andra källor (SOU 1992:38, s 12–13, 41–49). 
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skolpeng att införas. Statsbidraget för elever i fristående grundskolor räk-
nas upp till samma nivå som bidraget i dag är per elev i den kommunala 
grundskolan (prop. 1991/1992:100, bilaga 9, s 3, citerat i SOU 1992:38, s 
27). 

F-utredningen framhåller dock att förbättrade villkor för fristående skolor
inte får leda till att den offentliga skolan missgynnas. Enligt F-utredningen
måste principer för allokering av ekonomiska resurser mellan skolor ut-
formas med hänsyn till att kommunala skolor har högre kostnader för
administration, personal och lokaler än fristående skolor. Därför föreslår
F-utredningen en finansiering av fristående skolor motsvarande 75 procent
av genomsnittskostnaden per elev i den kommunala skolan (SOU 1992:38,
s 17, 69–75, 85–86). Ett annat skäl för en mer generös finansiering av
kommunala skolor än fristående skolor handlar om att undvika organisa-
torisk splittring och effektivitetsförluster i skolväsendet (SOU 1992:38, s
78, 81, 84).112

Det uppstår således en påtaglig konkurrenssituation mellan olika skolor. 
Konkurrensen sker dock på olika villkor – den fristående skolan bestämmer 
själv sitt klass- och elevantal och sätter rimligen detta så lågt att man kan 
räkna med fulla klasser. Övriga elever ”sätts på kö”. De kommunala sko-
lorna måste ta emot alla elever. Hela marginalkostnaden, som är bety-
dande, drabbar de kommunala skolorna […] Detta resulterar i en elevtill-
strömning till de fristående skolorna. Vi får då större eller fler fristående 
skolor och färre eller dyrare kommunala skolor (SOU 1992:38, s 86).     

Betänkandet karaktäriseras av en ambivalent inställning till marknads-
styrning av skolan. Å ena sidan framhåller F-utredningen att möjligheter 
till privata skolval och konkurrens är positivt för skolans utveckling. Å 
andra sidan betonas att marknadsstyrning kan medföra problem med en 
otydlig styrning, en splittrad skolorganisation, en oförutsägbarhet gällande 
nyetablering och nedläggning av skolor samt generellt högre kostnader för 
skolan (SOU 1992:38, s 86–87). Enligt F-utredningen kan negativa konse-
kvenser av marknadsstyrning av skolan minimeras genom en långsam 

112 Ett vanligt förekommande argument i den utbildningspolitiska debatten under 
1980-talet och 1990-talet var att stora besparingar skulle vara möjliga ifall den 
offentliga skolans kostnader sänktes till samma nivå som i fristående skolor (t.ex. 
Engellau 1991). F-utredningen kritiserar detta argument eftersom det låga kost-
nadsläget i fristående skolor huvudsakligen är en konsekvens av undermåliga loka-
ler, underbetalda lärare och ett beroende av ideellt arbete. Förhållanden som enligt 
F-utredningen inte är önskvärda i den offentliga skolan (SOU 1992:38, s 53–61).
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övergång från statlig centralstyrning till en mer decentraliserad marknads-
styrning (SOU 1992:38, s 89).  

F-utredningen behandlar mer ingående frågan om förbättrade möjlig-
heter till val av skola för elever och föräldrar skulle kunna leda till en 
ökad segregation och ojämlikhet. Dessa farhågor uppfattas som över-
drivna. Enligt F-utredningen finns inga belägg för att socialt underprivile-
gierade grupper skulle missgynnas av möjligheter till val av skola:  

Det finns emellertid inget skäl att fördomsfullt anta att ”arbetarklassens” 
föräldrar skulle vara mindre intresserade av sina barns valmöjligheter och 
av att bereda dem en god skolgång […] Skiljelinjen går nog snarare mellan 
mer eller mindre initiativrika föräldrar. Dessa återfinns inom alla social-
grupper (SOU 1992:38, s 98). 

I liket med tidigare betänkanden betonas att bostadssegregation har betyd-
ligt större betydelse för skolsegregation än privata val av skola. F-
utredningen framhåller att större möjligheter till val av skola för elever 
och föräldrar tvärtom kan leda till minskad segregation eftersom under-
privilegierade grupper kan välja en skola utanför sitt eget bostadsområde 
(SOU 1992:38, s 98–99). 

Sammanfattningsvis präglas betänkandet av strävanden till offentligt 
och privat inflytande i skolan. F-utredningen förordar förbättrade finan-
sieringsvillkor för fristående skolor och privata skolval; marknadsprinci-
pen har genomslag i betänkandet. F-utredningen är något ambivalent till 
marknadsstyrning av skolan och betonar vikten av att upprätthålla en 
någorlunda enhetlig skolorganisation; likvärdighetsprincipen har genom-
slag i betänkandet. F-utredningen kritiserar också uppfattningen att pri-
vata skolval skulle leda till ökad skolsegregation; jämlikhetsprincipen har 
genomslag som underideologi i betänkandet. 

7.6.2 Förbättrade villkor för fristående skolor 
Redan i 1992 års friskoleproposition (prop. 1991/1992:95) uppgav rege-
ringen att den ämnade återkomma med ett mer omfattande förslag gäl-
lande förbättrade villkor för fristående skolor (prop. 1992/93:230). I allt 
väsentligt är regeringens politik en fortsättning och fördjupning av den 
omstrukturering av skolan som inleddes med kommunaliseringsreformen. 
Regeringen föreslår fri etableringsrätt för fristående skolor på gymnasie-
nivå och skolpengsmodell för fördelning av ekonomiska resurser mellan 
skolor, samt att den enskilde ska ha rätt att välja skola utanför hemkom-
munen (prop. 1992/93:230, s 3, 25, 39–40, 59, 66). 
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Överlag präglas propositionen av en kritik av centralstyrning och enhet-
liga organisationsformer i skolan. I likhet med L-kommittén förordar rege-
ringens en decentraliserad marknadsstyrning av skolan. En flexibel och 
pluralistisk skolorganisation uppfattas ha bättre förutsättningar att han-
tera föränderliga behov av utbildning i ett samhälle som präglas av indivi-
dualisering och snabb förändring än en enhetlig skola: 

Ett nationellt utbildningsväsende som uppfyller samma krav på kvalitet och 
på likvärdighet – allas lika rätt till en god utbildning – innebär dock inte ett 
strömlinjeformat och konformt skolväsende. Tvärtom ökar behovet av ett 
varierat utbud av utbildningsvägar och pedagogiska metoder. Skälen för 
behovet av mångfald inom skolväsendet är flera. De växande kunskapskra-
ven ökar behoven av pedagogisk förnyelse och kreativitet. Detta åstadkoms 
bäst i skolor som kan fungera efter egna idéer. Ett uniformt system kan inte 
erbjuda den variation och flexibilitet som krävs i framtiden. Inom det of-
fentliga skolväsendet skall det därför finnas utrymme för olika profileringar 
vid skolorna. De fristående skolorna kommer att utgöra viktiga komple-
ment till det offentliga skolväsendet (prop. 1992/93:230, s 26). 

I propositionen framställs statlig centralstyrning av skolan som ett resultat 
av dominerande strävanden till likvärdighet och enhetlighet i utbildnings-
politiken under efterkrigstiden. Enligt regeringen innebär framväxten av 
ett mer föränderligt samhälle under slutet av 1900-talet att centralstyr-
ningen har blivit ett hinder för skolans utveckling (prop. 1992/93:230, s 
26). Enligt regeringen kan resultatstyrning av skolan förena marknads-
styrningens fördelar i form av ökad flexibilitet och valfrihet med den stat-
liga styrningens fokus på likvärdighet. Konkurrens mellan skolor förstås 
som grundläggande för ökad effektivitet i skolsystemet (prop. 
1992/93:230, s 27, 30). 

Det är min övertygelse att en stimulerande konkurrens mellan olika skolor, 
med olika inriktningar och olika ägandeformer, på sikt också kan bidra till 
högre kvalitet och produktivitet inom skolväsendet. Att välja skola innebär 
att föräldrar kan och måste göra aktiva ställningstaganden. Det kan de 
göra genom att välja en viss skola eller genom att välja bort den (prop. 
1992/93:230, s 27). 

Minskad statlig detaljreglering och decentralisering av ansvar för skolan 
till kommuner samt ett ökat antal fristående skolor uppfattas som nöd-
vändiga förutsättningar för en fungerande skolmarknad. Enligt regeringen 
kommer inte en större andel elever i fristående skolor att vara negativ för 
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likvärdigheten eftersom staten genom resultatstyrning kan säkerställa att 
samtliga skolor har en hög kvalitet (prop. 1992/93:230, s 30).  

I likhet med många utredningar som var verksamma åren kring 1990 
menar regeringen att privata skolval är nödvändigt för ökat brukarinfly-
tande i skolan. Det är först när elever och föräldrar kan välja eller välja 
bort skolor som skolhuvudmannen har incitament till att hörsamma bru-
karnas önskemål. Enligt regeringen bör kommuner i så stor utsträckning 
som möjlighet tillgodose elevers och föräldrars skol- och utbildningsval, 
även om de medför större kostnader och mer komplicerad skolplanering 
(prop. 1992/93:230, s 28, 57).113 

Betydelsen av rätten att välja skola är dock större än vad som kan mätas i 
antalet familjer som gör aktiva skolval. Blotta existensen av en rätt att välja 
innebär att elever och föräldrar får större inflytande i utformningen av 
kommunernas skolväsende och i skolans inre arbete. Samtidigt markerar 
valfriheten också elevernas och hemmens ansvar. Även om det är kommu-
nens skyldighet att erbjuda alla en god utbildning, så är inte utbildningen 
bara det offentligas ansvar (prop. 1992/93:230, s 27). 

Enligt regeringen handlar brukarinflytande i mindre utsträckning om elev- 
och föräldrainflytande i den ”egna” skolan och mer om privat inflytande 
genom val av skola. I jämförelse med tidigare utredningar kännetecknas 
dock regeringens politik av mer radikala strävanden till en privatisering av 
skolan. Regeringen betonar att ett avskaffat offentligt skolmonopol och en 
ökad elevandel i fristående skolor är grundläggande för skolans utveckl-
ing. Enligt regeringen är ett stort utbud av fristående skolor en förutsätt-
ning för en valfrihet för elever och föräldrar att välja skola och utbild-
ningsinriktning som överensstämmer med deras preferenser (prop. 
1992/93:230, s 26–27). Därför föreslår regeringen förbättrade finansie-
ringsvillkor för fristående gymnasieskolor till motsvarande 85 procent av 
genomsnittskostnaden per elev i den kommunala gymnasieskolan (prop. 
1992/93:230, s 4, 37–38, 46).  

Sammanfattningsvis präglas propositionen av tonvikt på strävanden till 
privat inflytande i skolan. Enligt regeringen är marknadsstyrning grund-
läggande för ökad effektivitet och brukarinflytande i skolan; marknads-
principen har ett starkt genomslag i propositionen. Regeringen kritiserar 
den statliga centralstyrningen och strävanden till ett mer enhetligt skolvä-

113 Regeringen framhåller att kommunen inte behöver tillgodose val av skola ifall 
de medför stora ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för den offentliga 
skolan (prop. 1992/93:230, s 57). 
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sende i utbildningspolitiken under efterkrigstiden; likvärdighetsprincipen 
har genomslag som underideologi i propositionen. 

7.6.3 Ett flexibelt skolsystem 
I två budgetpropositioner framkommer den borgerliga regeringens 1991–
1994 mer principiella utgångspunkter för marknadsstyrning av skolan 
(prop. 1992/93: 100, bilaga 9, prop. 1993/94:100, bilaga 9). Centralt för 
regeringens överväganden är utgångspunkten att det svenska samhället 
under slutet av 1900-talet har utvecklats till ett postindustriellt samhälle i 
en globaliserad värld. Råvaruproduktion och kapital uppfattas därmed ha 
fått minskad betydelse i förhållande till humankapital. Utifrån humanka-
pitalteorin förstås utbildning som centralt för Sveriges framtida möjlighet-
er att hävda sig i den internationella konkurrensen. Enligt regeringen in-
nebär dessa samhällsförändringar att utbildning har fått ökad betydelse 
och att skolan måste bli mer flexibel i förhållande till en snabbt föränder-
lig omvärld (prop. 1992/93: 100, bilaga 9, s 3, prop. 1993/94:100, bilaga 
9, s 3). 

I en tid när förändring är nyckelordet blir centraliserade utbildningssystem 
av det slag Sverige tidigare haft, såväl när det gäller skola som högre ut-
bildning, omöjliga att behålla. Denna insikt är utgångspunkten for den ak-
tiva reformpolitik som präglat de senaste årens utbildningspolitik. Unika 
kombinationer, flexibilitet och förändringsförmåga måste ersätta övertro 
på centralplanering (prop. 1993/94:100. bilaga 9, s 3). 

Enligt regeringen har samhällsutvecklingen under 1980- och 1990-talet 
lett till allt större problem i den svenska skolan. Det centraliserade och 
enhetliga svenska skolsystemet förstås som ineffektivt och inkapabelt till 
anpassning till nya behov av utbildning i ett föränderligt samhälle. Enligt 
regeringen har ett pluralistiskt skolsystem konstituerat av många olika 
skolor och utbildningsinriktningar större anpassningsförmåga än ett cen-
tralstyrt skolsystem (prop. 1992/93: 100, bilaga 9, s 4–6, prop. 
1993/94:100, bilaga 9, s 6). Privata skolval leder enligt regeringen till en 
bättre matchning mellan elevens intressen och utbildningens innehåll. En-
ligt regeringen har reformer som ökad valfrihet och förbättrade villkor för 
fristående skolor varit grundläggande för skolans utveckling (prop. 
1993/94:100, bilaga 9, s 6–7). 

Den förändrade styrningen syftar till att skapa utrymme för utbildningsvä-
sendets egen förnyelse. […] Här handlar det framför allt om valfrihetsre-
formerna som ger rätt och möjlighet att välja mellan skolor, utbildningsvä-
gar och högskolor. Hit hör också reformer för att ge de enskilda enheterna 
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ekonomisk självständighet och incitament att finna nya och mer effektiva 
arbetsmetoder… med de nya valmöjligheterna, skapa förutsättningar för 
rationella val och beslut. Det handlar framför allt om att skapa väl funge-
rande informations- och utvärderingssystem, som kan ge beslutsunderlag 
både åt dem som tillhandahåller utbildning och dem som väljer (prop. 
1992/93: 100, bilaga 9, s 6). 

Enligt regeringen kräver en effektiv marknadsstyrning att aktörerna på 
skolmarknaden – föräldrar, elever och skolhuvudmän – har möjlighet att 
ta rationella beslut. Därför ska staten enligt regeringen säkerställa att de 
har tillgång till information gällande resultat och kvalitet i olika skolor. 
Utifrån antagandet om att skolmarknaden är effektiv anses det inte finnas 
behov av statlig detaljreglering av skolan. Enligt regeringen kan den stat-
liga styrningen av skolan omvandlas från proaktiv till en reaktiv resultats-
tyrning. Statliga utvärderingar av skolor förstås som en grundläggande för 
att allmänheten ska få tillgång till korrekt information gällande skolors 
kvalitet, vilket är en förutsättning för rationella val och en fungerande 
skolmarknad (prop. 1992/93: 100, bilaga 9, s 7, 9, prop. 1993/94:100, 
bilaga 9, s 8). 

Argument för marknadsstyrning av skolan är dominerande i proposit-
ionerna, men emellanåt uppmärksammas också frågor som föräldrainfly-
tande och jämlikhet. Regeringen framhåller att decentraliseringen skapat 
möjligheter för ökat föräldrainflytande i skolan. Enligt regeringen har 
släkt och föräldrar det huvudsakliga ansvaret för socialisation av barn och 
unga, och att skolan därför bör ta hänsyn till önskemål från föräldrar 
gällande barns utbildning (prop. 1993/94:100, bilaga 9, s 6–7). I det stora 
hela är jämlikhetsperspektivet frånvarande i propositionerna. Regeringen 
framhåller dock att skolan ska bidra till ökad jämlikhet mellan kvinnor 
och män i samhället. Den vill att kvinnor uppmuntras till att söka naturve-
tenskapliga utbildningar och ekonomiska satsningar görs på forskning om 
jämställdhet i skolan (prop. 1992/93:100, bilaga 9, s 5–6).  

Sammanfattningsvis präglas propositionerna av en dominans för strä-
vanden till privat inflytande i skolan. Regeringen argumenterar för mark-
nadsstyrning av skolan; marknadsprincipen har starkt genomslag i propo-
sitionerna. Regeringen förordar också ett ökat inflytande för föräldrar i 
skolan; föräldrarättsprincipen har genomslag i propositionerna. Regering-
en betonar att skolan ska motverka könsstereotypa utbildningsval; jämlik-
hetsprincipen har genomslag i propositionerna. Regeringen menar att cen-
tralstyrning av skolan är ineffektiv och inkompatibel med krav på utbild-
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ning i ett föränderligt samhälle; likvärdighetsprincipen har genomslag som 
underideologi i propositionerna. 

7.7 Marknadsstyrning och brukarinflytande 1994–1995 
Från och med mitten av 1990-talet är den fjärde reformvågen mer eller 
mindre avslutad. Utbildningspolitikens inriktning förändras från ett fokus 
på systemförändringar till fokus på konsolidering av genomförda refor-
mer. Centrala reformer för den fjärde reformvågen var beslut om scha-
blonbaserat statsbidragssystem, skolpengsmodell för finansiering av sko-
lor, privata skolval för elever och föräldrar, samt goda villkor för fri-
stående skolor. Inga av dessa reformer upphävdes eller modifierades mer 
än marginellt under andra halvan av 1990-talet. 

Frånvaro av större reformer innebär inte en avsaknad av mindre för-
ändringar av utbildningspolitiken. Från och med mitten av 1990-talet 
försvagas argumentationen för marknadsstyrning av skolan och andra 
strävandemål blir mer framträdande i den utbildningspolitiska debatten. 
1994 presenterade ESO två rapporter om effekter av det tidiga 1990-talets 
skolreformer för skolans produktivitet (Ds 1994:56, Ds 1994:72). Dessa 
ESO-rapporter kännetecknas av strävanden till marknadsstyrning, men 
också av strävanden till ökad likvärdighet i skolan. Frågan om brukarin-
flytande var ett återkommande tema i den utbildningspolitiska debatten 
under 1970- och 1980-talet. Under första åren av 1990-talet marginali-
serades dock strävaden till brukarinflytande i skolan i den utbildningspoli-
tiska debatten. Från och med mitten av 1990-talet är frågan om brukarin-
flytande i skolan åter på den utbildningspolitiska dagordningen (prop. 
1993/94:188, s 72, Ds 1994:123, Ds 1995:5). 

7.7.1 Mål- och resultatstyrning för effektivitet 
Övergripande fokus för ESO:s rapporter är skolans effektivitet: sambandet 
mellan skolans kostnader och utbildningsresultat. Enligt ESO har det 
svenska skolsystemets effektivitet minskat under 1970- och 1980-talet. 
Statens utgifter för skolan har ökat men utan en motsvarande ökning av 
utbildningens kvalitet (Ds 1994:56, s 3, 41, 46, 98–99, Ds 1994:72, s 3). 
För att åtgärda skolans effektivitetsproblem föreslår ESO vad som kan 
beskrivas som en kombinerad marknads- och resultatstyrning av skolan. 
Marknadsstyrning av skolan genom privata skolval och konkurrens leder 
enligt ESO till en effektivisering av skolsystemet. I likhet med den borger-
liga regeringen framhåller ESO att statliga utvärderingar är nödvändiga 
för att skolmarknaden ska fungera. Objektiv information om skolors kva-
litet som är tillgänglig för allmänheten anses grundläggande för att möjlig-
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göra rationella val av skola och likvärdighet i skolsystemet (Ds 1994:56, s 
53, 94–96, Ds 1994:72, s 7). 

Enligt ESO bör den statliga styrningen av skolan begränsas till centrala 
målsättningar, exempelvis läro-, kursplaner och utvärderingar. Enligt ESO 
måste ansvaret för skolan delegeras från stat och kommun till enskilda 
skolor och de aktörer som är närmast involverade i skolarbetet (rektorer, 
lärare och elever). En decentralisering av skolan uppfattas bidra till peda-
gogisk förnyelse och högre ekonomisk tillväxt (Ds 1994:56, s 9–10, 17–
19, 96). Privata skolval kan enligt ESO leda till minskad skolsegregation 
eftersom valfriheten innebär en möjlighet för underprivilegierade elever att 
välja en skola utanför ett socialt segregerat bostadsområde (Ds 1994:72, s 
17). I likhet med en mängd utredningar under tidigt 1990-tal menar ESO 
att möjligheten till val av skola är en förutsättning för reellt brukarinfly-
tande i skolan: 

Konkurrensen kan ha betydelse även om inte alla elever väljer en annan 
skola. Det ökar skolpersonalens lyhördhet för elevers och föräldrars öns-
kemål på skolan. Blotta existensen av en rätt att välja innebär att elever och 
föräldrar får ett större inflytande (Ds 1994:72, s 9). 

Överlag argumenterar ESO för marknadsstyrning av skolan men medger 
också att den kan medföra problem. Privata val av skola och utbildnings-
inriktning kan komma i konflikt med arbetsmarknadens behov av utbil-
dad arbetskraft och bidra till ökad skolsegregation. Enligt ESO är socialt 
blandade skolor är en förutsättning för god undervisning. Ökad skolsegre-
gation uppfattas därför leda till försämrade kunskapsresultat (Ds 1994:56, 
s 107, 114, Ds 1994:72, s 15, 25–29). 

Jämn social och prestationsmässig fördelning av elever i klasserna är trolig-
en en av de viktigaste förutsättningarna för att uppnå höga och jämna re-
sultat i skolan. En viktig förutsättning för att nå detta är förmodligen en 
samhällsplanering som innebär att olika former av boende blandas i lokala 
bostadsområden (Ds 1994:72, s 15). 

Sammanfattningsvis präglas rapporterna av strävanden till offentligt och 
privat inflytande i skolan. Enligt ESO är marknadsstyrning genom privata 
skolval och konkurrens grundläggande för ökad effektivitet och brukarin-
flytande i skolan; marknadsprincipen har ett starkt genomslag i rapporter-
na. ESO betonar att det finns behov av både proaktiv styrning och reaktiv 
resultatstyrning av skolan för att säkerställa likvärdigheten; likvärdighets-
principen har genomslag i rapporterna. 
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7.7.2 Kritik av marknadsstyrning 
Under den fjärde reformvågens första år 1989–1993 dominerande stävan-
den till ökad marknadsstyrning av skolan den utbildningspolitiska debat-
ten. Denna hegemoni för marknadsprincipen innebar att frågor om bru-
kar- och föräldrainflytande i skolan fick mindre uppmärksamhet. Under 
mitten av 1990-talet kom dock dessa frågor åter upp på den utbildnings-
politiska dagordningen (prop. 1993/94:188, Ds 1994:123, s 24–25, Ds 
1995:5). Regeringen är självkritisk till vissa aspekter av politiken gällande 
marknadsstyrning och privatisering av offentliga välfärdstjänster: 

Under senare år har kommunal verksamhet i allt högre grad kommit att 
bedrivas i privaträttsliga former. Det handlar både om rena entreprenad-
förhållanden och om att kommuner, landsting och även kommunalförbund 
själva eller tillsammans med andra intressenter bildar företag för olika 
verksamheter eller lägger över verksamhet på befintliga företag.  I den all-
männa debatten har detta kritiserats med hänvisning till att den offentliga 
insynen härigenom har minskat. Det finns också en oro för att kommuner-
na och landstingen inte har tillräcklig kontroll över verksamhet som har 
lagts ut på entreprenad eller på sina företag (prop. 1993/94:188, s 24–25). 

Enligt regeringen har fokus på marknadsstyrning lett till att brukarinfly-
tande har fått mindre uppmärksamhet. Regeringen framhåller i motsätt-
ning till vad den själv tidigare hävdat att brukarinflytande inte kan reduce-
ras till val av skola för den enskilde. Brukarinflytande uppfattas också 
handla om möjligheter till inflytande i den ”egna” skolan. I valet mellan 
dessa två olika föreställningar om brukarinflytande i skolan väljer rege-
ringen en mellanposition. Brukarinflytande förstås inbegripa möjligheter 
till privata val av skola och inflytande i den ”egna” skolan (prop. 
1993/94:188, s 26–27).  

Regeringen och utredningarna menar att brukare har små möjligheter 
att påverka skolan och att detta är problematiskt av två skäl: skolan bör 
som en offentligt finansierad institution vara demokratisk och brukarinfly-
tande kan bidra till en förbättrad undervisning (prop. 1993/94:188, s 69, 
71–72, Ds 1994:123, s 4, Ds 1995:5, s 58, 61, 116). 

Det finns många skäl för ett ökat medborgerligt inflytande över den kom-
munala verksamheten. Det har ett demokratiskt värde i sig att de närmast 
berörda nyttjarna får ett ökat inflytande över sin dagliga situation. Det är 
också angeläget att ta tillvara medborgarnas samlade kunskaper och erfa-
renheter i den kommunala verksamheten (Ds 1994:123, s 4).  
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Enligt regeringen och utredningarna har införandet av mål- och resultats-
tyrning skapat bättrade möjligheter till inflytande för elever och föräldrar i 
skolan (prop. 1993/94:188, s 70, Ds 1994:123, s 36–37, Ds 1995:5, s 7). 
Regering och utredningar anknyter till resonemang i läroplanen (Lpo 94) 
om elevinflytande i skolan som en förutsättning för självständigt arbete 
och aktivt deltagande i undervisningen. Föräldrainflytande i skolan ska 
enligt regeringen och utredningarna begränsas till deras roll som vård-
nadshavare (prop. 1993/94:188, s 70, 72, Ds 1994:123, s 29, 39, Ds 
1995:5, s 9, 55, 64, 85, 116). Förutom resonemang om föräldrar som 
ställföreträdare för omyndiga elever förordar utredningarna också ett mer 
principiellt föräldrainflytande i skolan: föräldrar och släkt ska kunna på-
verka sina barns skolutbildning (Ds 1995:5, s 17, 30, Ds 1994:123, s 37). 

När vi talar om föräldrainflytande talar vi om individuellt respektive kol-
lektivt inflytande. Inflytandet gäller såväl den enskilde förälderns/familjens 
rätt att påverka för sitt eget barn, som det kollektiva föräldrainflytandet på 
klassnivå (Ds 1995:5, s 30). 

En av utredningarna menar att ökat föräldrainflytande i skolan kan leda 
till större engagemang från föräldrar i skolan. Ett sådant föräldraengage-
mang kan enligt utredningen leda till bättre skolresultat, en känsla av an-
svar för skolan och ökade möjligheter för medborgare att påverka skolan. 
Även jämlikhetsargument anförs som stöd för ökat föräldrainflytande i 
skolan (Ds 1995:5, s 114–117): 

Skolan kan inte träda i föräldrarnas ställe eller utplåna sociala skillnader 
mellan barnen. Men om man långsiktigt skall motverka den sociala snedre-
kryteringen har skolan en nyckelroll. Skolan kan uppmuntra föräldrarna 
att mer aktivt engagera sig i barnens skolgång. De som skulle kunna få 
störst glädje av detta är elever vars föräldrar har negativa minnen från skol-
tiden och som uppfattar skolan som en både främmande och sluten värld 
(Ds 1995:5, s 116–117).  

Sammanfattningsvis präglas dokumenten av strävanden till offentligt och 
privat inflytande i skolan. Regeringen och utredningarna förordar mark-
nadsstyrning av skolan. Dock uppmärksammas även vissa problem med 
marknadsstyrning i form av en försvagad offentlig insyn och marginali-
sering av brukarinflytande; marknadsprincipen har genomslag som under-
ideologi i dokumenten. Efter en period av marginalisering i den utbild-
ningspolitiska debatten betonas nödvändigheten av brukarinflytande i 
skolan; brukarinflytandeprincipen har genomslag i dokumenten. Ett ökat 
föräldrainflytande i skolan beskrivs som centralt för bättre skolresultat 
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och ökat engagemang från föräldrar; föräldrarättsprincipen har genomslag 
i dokumenten. Jämlikhetssträvanden legitimerar ökat föräldrainflytande i 
skolan och social ojämlikhet mellan elever och inte ökad jämlikhet i sko-
lan; jämlikhetsprincipen har genomslag som underideologi i dokumenten. 

7.8 Marknadsstyrning utmanas och konsolideras 1995–1996 
Borgerliga partier och socialdemokratin var i opposition kritiska till re-
spektive regerings utbildningspolitik. Exempelvis var de borgerliga parti-
erna motståndare till kommunalisering av ansvar för skolans pedagogiska 
personal 1989 och socialdemokratin var motståndare till förbättrade vill-
kor för fristående skolor 1991–1994. Men i regeringsställning kom såväl 
borgerliga som socialdemokratin att fullfölja och fördjupa reformer de var 
motståndare till i opposition. Socialdemokratin tog 1996 beslut om kraf-
tigt förbättrade finansieringsvillkor för fristående skolor och därmed för-
stås den fjärde reformvågen som avslutad (prop. 1995/96:200). Socialde-
mokratins övertagande av regeringsmakten 1994 innebar dock en del för-
ändringar av utbildningspolitiken. Dominansen för marknadsstyrning av 
skolan försvagades något och frågor om likvärdighet och brukarinflytande 
fick förnyad uppmärksamhet i den utbildningspolitiska debatten. De fri-
stående skolornas expansion under första halvan av 1990-talet föranledde 
den socialdemokratiska regeringen att tillsätta två utredningar för att un-
dersöka villkoren för fristående skolor (SOU 1995:109, SOU 1995:113).  

7.8.1 Likvärdighet och marknadsstyrning 
I samband med den socialdemokratiska regeringens makttillträde 1994 
kom frågor om likvärdighet och brukarinflytande i skolan åter upp på den 
utbildningspolitiska dagordningen; en förändring som illustreras av 1995 
års budgetproposition (prop. 1994/95:100, bilaga 9). I detta dokument 
poängteras att likvärdighet och brukarinflytande i skolan är centrala strä-
vandemål för regeringens utbildningspolitik. Den problematiserar decent-
ralisering och marknadsstyrning av skolan utifrån ett likvärdighetsper-
spektiv (prop. 1994/95:100, bilaga 9, s 1–2, 25). 

Sverige har ett väl utbyggt utbildningssystem. Skolreformerna under 1950- 
och 60-talen har skapat en god grund för en sammanhållen skola som skall 
ge en god och likvärdig utbildning till alla barn och ungdomar oberoende 
av sociala och ekonomiska förhållanden och oberoende av geografisk hem-
vist. […] Senare års reformer på skol- och högskoleområdet har decentrali-
serat utbildningsansvaret, något som lett till större delaktighet och kreativi-
tet i utbildningsplaneringen (prop. 1994/95:100, bilaga 9, s 2). 
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Enligt regeringen har den ekonomiska utvecklingen av samhället under 
1900-talet lett till att utbildning successivt har blivit allt viktigare för såväl 
arbetsmarknads- som medborgarskapsförberedelse. Enligt regeringen kan 
utbildningens ökande betydelse leda till ökad ojämlikhet i samhället. Den 
betonar därför att underprivilegierade grupper måste få ökad tillgång till 
utbildning. En gemensam och enhetlig skola är enligt regeringen grundläg-
gande för fördelning av utbildningsresurser efter behov och social sam-
manhållning (prop. 1994/95:100, bilaga 9, s 2–3, 18). Regeringen fram-
håller behovet av att minska skolsegregation och att undervisningen syftar 
till att motverka sexism och rasism i samhället (prop. 1994/95:100, bilaga 
9, s 3–4, 18–19, 22). 

Regeringens utbildningspolitik kan förstås som en medelväg mellan 
strävanden till marknadsstyrning och strävanden likvärdighet. Införandet 
av privata skolval och förbättrade villkor för fristående skolor uppfattas 
som en positiv utveckling, men reformerna måste enligt regeringen förenas 
med ett statligt ansvar för skolans likvärdighet. Förutom dessa tongivande 
strävanden diskuterar regeringen även brukar- och föräldrainflytande i 
skolan. Den socialdemokratiska regeringen tar i likhet med den borgerliga 
regeringen avstånd från en föreställning om brukarinflytande som mer 
eller mindre identiskt med möjligheter till val av skola och utbildning för 
elever och föräldrar (prop. 1994/95:100, bilaga 9, s 2–3). 

Föräldrars rätt att välja skola för sina barn. Den rätten kommer den nuva-
rande regeringen självklart att slå vakt om. De fristående skolorna är en na-
turlig del i denna inriktning mot alternativ och ökade valmöjligheter. Sam-
tidigt är det avgörande för föräldrars inflytande i skolan inte en valfrihet 
som tar sig uttryck i att man lämnar en skola och söker inträde i en annan. 
De allra flesta vill ha sina barn i den skola som ligger i bostadsområdet. Det 
är den skolan föräldrar vill känna delaktighet i och ha inflytande över. Det 
är i den skolan eleverna måste få ökade möjlighet att påverka vardagsar-
betet, undervisningens uppläggning och skolans liv (prop. 1994/95:100, bi-
laga 9, s 25). 

Med utgångspunkt från Maktutredningen framhåller regeringen att med-
borgarna upplever sig ha små möjligheter att påverka skolan. Enligt rege-
ringen kan ett större inflytande för elever i skolan bidra att undervisningen 
i större utsträckning anknyter till elevens livsvärld och erfarenheter (prop. 
1994/95:100, bilaga 9, s 19, 25).  

Sammanfattnings präglas propositionen av strävanden till offentligt och 
privat inflytande i skolan. Regeringen förordar statlig styrning för att sä-
kerställa en sammanhållen skola och en likvärdig utbildning, samt aktiva 
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åtgärder från skolans sida för att motverka sexism och rasism i samhället; 
likvärdighetsprincipen och jämlikhetsprincipen har genomslag i proposit-
ionen. Regeringen förordar förbättrade möjligheter till val av skola och 
förbättrade villkor för fristående skolor; marknadsprincipen har genom-
slag i propositionen. Det har också framkommit att regeringen förordar 
ökat brukarinflytande i den ”egna” skolan och inflytande för elever i 
undervisningen; brukarinflytandeprincipen har genomslag i propositionen. 
Regeringen diskuterar även frågan om föräldrars eventuella rätt till infly-
tande i skolan. Det handlar dock om relativt kortfattade resonemang och 
regeringen tar inte ställning till huruvida föräldrar har rätt att bestämma 
över sina barns utbildning; föräldrarättsprincipen har inte genomslag i 
propositionen. 

7.8.2 Fristående grundskolor och marknadsstyrning 
Med anledning av omfattande reformer på skolans område under första 
halvan av 1990-talet fick Friskolekommittén (F-kommittén) i uppdrag att 
göra en översyn av villkoren för fristående grundskolor (SOU 1995:109). 
F-kommitténs utgångspunkt är två centrala förändringar av skolsystemet
under första halvan av 1990-talet: elevandelen i fristående grundskolor
har fördubblats under perioden och en allt större andel av dessa elever går
i en fristående skola med allmän profilering (SOU 1995:109, s 19–22). F-
kommittén framhåller att det finns ett starkt folkligt stöd för privata skol-
val och goda villkor för fristående skolor i samhället. Därmed finns enligt
F-kommittén ingen anledning till en inskränkning av rätten till val av
skola eller att försämra villkoren för fristående skolor. Enligt F-kommittén
handlar den centrala frågan inte om ett återupprättande av offentliga mo-
nopol och statlig centralstyrning av skolan, utan hur den existerande
marknadsstyrningen av skolan kan förbättras (SOU 1995:109, s 25).

Verkliga möjligheter att välja en annan skola än den närmaste förutsätter 
kunskaper om pedagogiska och andra alternativ och om hur olika skolor 
fungerar. Sådana kunskaper är i allmänhet inte jämnt socialt fördelade. Yt-
terligare en förutsättning för att det skall vara möjligt att välja skola är att 
det finns något alternativ inom rimligt geografiskt avstånd (SOU 1995:109, 
s 25). 

F-kommittén anknyter till SEH-kommitténs resonemang om betydelsen av
internationella konventioner för fristående skolors ställning inom skolvä-
sendet. I likhet med SEH-kommittén menar F-kommittén att den svenska
staten utifrån konventionerna inte är juridiskt förpliktigad att finansiera
fristående skolor. Trots detta ställningstagande förordar F-kommittén
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generösa etablerings- och finansieringsvillkor för fristående grundskolor. 
Enligt F-kommittén ska en fristående skola erhålla offentlig finansiering 
om den uppfyller statliga krav gällande undervisningens innehåll och vär-
degrund, är öppen för alla sökanden samt har behöriga lärare (SOU 
1995:109, s 34, 40–43, 48). F-kommittén uppmärksammar problem med 
marknadsstyrning av skolan, men är i huvudsak positiv till omstrukture-
ringen av skolsystemet under första halvan av 1990-talet (SOU 1995:109, 
s 34). F-kommittén betonar dock att likvärdighet i skolan är en central 
utbildningspolitisk målsättning: 

Grunden för undervisningen i Sverige är den sammanhållna skolan, som 
skall ge alla barn och ungdomar en likvärdig utbildning. I ett mångkultu-
rellt och pluralistiskt samhälle är det angeläget att det uppväxande släktet 
tillförsäkras rätten till en utbildning som på såväl saklig och allsidig grund 
som på demokratisk grund kan erbjuda en gemensam referensram av kun-
skap och värderingar. I den sammanhållna skolan undervisas och arbetar 
elever med olika bakgrund, såväl kulturell som social, tillsammans (SOU 
1995:109, s 45). 

F-kommitténs ganska allmänna resonemang om vikten av en likvärdig
utbildning leder dock inte fram till mer några egentliga förslag; förutom
att undervisningen i fristående skolor ska baseras på läroplanens värde-
grund (Lpo 94). F-kommittén presenterar inga egentliga förslag för hur
den statliga styrningen skulle kunna bidra till ökad likvärdighet i skolan. I
själva verket kan F-kommitténs likvärdighetssträvanden ifrågasättas. Lik-
värdighet beskrivs i termer av likvärdiga möjligheter för offentliga och
privata huvudmän att bedriva skolverksamhet och inte som likvärdiga
utbildningsresultat i skolsystemet (SOU 1995:109, s 68).

I likhet med exempelvis E-kommissionen och F-utredningen menar F-
kommittén att privata skolval inte nödvändigtvis måste leda till ökad seg-
regation i skolan. En uppluckring av närhetsprincipen för fördelning av 
elever mellan skolor kan enligt kommittén tvärtom bidra till minskad 
skolsegregation (SOU 1995:109, s 26). F-kommittén medger dock att pri-
vata skolval kommer att leda till ökad skolsegregation i de fall föräldrar 
med resurser väljer bort skolor med många underprivilegierade elever. För 
att motverka ökad skolsegregation föreslår F-kommittén större inflytande 
för kommuner vid beslut om etablering av fristående skolor, förbud mot 
elevavgifter, att fristående skolor tvingas medverka i nationella prov och 
utvärderingar, samt att Skolverket inte bör godkänna fristående skolor 
som potentiellt kan bidra till ökad skolsegregation (SOU 1995:109, s 47–
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48, 70–71, 77–78, 84–86). F-kommitténs ambivalens gällande hårdare 
reglering av fristående skolor framkommer dock av att kommittén också 
föreslår förbättrade finansieringsvillkor för fristående skolor (SOU 
1995:109, s 67–69).114 F-kommitténs tvetydighet gällande hårdare regle-
ring av fristående skolor är begriplig med tanke på att kommittén var 
oenig. I en reservation till betänkandet försvarar tre ledamöter privata val 
av skolan och goda villkor för fristående skolor: 

Vidare anser vi att valfriheten och mångfalden som (sic!) en tillgång då det 
leder till flexibilitet, utveckling och kvalitetshöjning av utbildningsväsendet 
som helhet. […] Med en pedagogisk mångfald och olika utbildningsinrikt-
ningar som utvecklas av olika huvudmän, ofta lokalt vid den enskilda sko-
lan, skapas möjligheter till flexibilitet och anpassningsförmåga (SOU 
1995:109, s 94). 

Sammanfattningsvis präglas betänkandet av strävanden till offentligt och 
privat inflytande i skolan. F-kommittén präglas av en viss ambivalens gäl-
lande för- och nackdelar med marknadsstyrning av skolan. Den föreslår 
dock en mer generös finansiering av fristående skolor; marknadsprincipen 
har genomslag i betänkandet. Gällande synen på likvärdighet i skolan ger 
F-kommittén uttryck för motstridiga uppfattningar. Å ena sidan betonas
vikten av likvärdighet och en sammanhållen skola. Å andra sidan betonas
vikten av likvärdiga villkor för offentliga och fristående skolor. Överlag är
dock utredningen kritisk till statlig styrning av skolan och en enhetlig
skolorganisation; likvärdighetsprincipen har genomslag som underideologi
i betänkandet. Överlag avfärdar F-kommittén att det skulle finnas ett
samband mellan privata skolval och ökad skolsegregation; jämlikhetsprin-
cipen har genomslag som underideologi i betänkandet.

7.8.3 Fristående gymnasieskolor och brukarinflytande 
Regeringen tillsatte en utredning för att undersöka villkor för fristående 
gymnasieskolor efter 1980- och 1990-talets skolreformer (FG-
utredningen) (SOU 1995:113). Enligt FG-utredningen försämrades villko-
ren för fristående gymnasieskolor successivt under 1900-talet. Den offent-
liga gymnasieskolan expansion under 1960- och 1970-talet ledde till en 
kraftig nedgång av antalet elever i fristående gymnasieskolor. Enligt FG-
utredningen ledde ett förnyat intresse för fristående skolor hos allmänhet-

114 F-kommittén föreslår att den offentliga finansieringen av fristående skolor höjs 
från 75 procent till 100 procent av genomsnittkostanden för elev i den kommunala 
skolan (SOU 1995:109, s 67). 
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en till att fristående skolor kom upp på den utbildningspolitiska dagord-
ningen under 1980- och 1990-talet (SOU 1995:113, s 7, 15). FG-
utredningen förstår förbättringen av villkor för fristående gymnasieskolor 
under första halvan av 1990-talet som en konsekvens av att många med-
borgare förordar ökad mångfald i skolsystemet (SOU 1995:113, s 16, 22). 

Fristående och offentliga utbildningsvägar bör utgöra en helhet som sam-
mantaget kan svara för den mångfald som krävs för att tillgodose elevernas 
önskemål och behov (SOU 1995:113, s 43). 

Enligt FG-utredningen är ett stort och varierat utbud av fristående skolor 
en förutsättning för en reell valfrihet i den meningen att individen har 
möjlighet att väja skola och utbildningsinriktning i enlighet med sina in-
tressen och behov (SOU 1995:113, s 43). I likhet med F-kommittén gäl-
lande fristående grundskolor menar FG-utredningen att en fristående 
gymnasieskola måste uppfylla vissa statliga krav för att erhålla offentlig 
finansiering: utbildningen ska motsvara den som förmedlas i den offentliga 
skolan, skolan ska vara öppen för alla sökanden, den ska vara underställd 
statlig kontroller och utvärderingar och präglas av demokratiska värde-
ringar (SOU 1995:113, s 45–47). FG-utredningen framhåller att elever i 
fristående gymnasieskolor i likhet med elever i offentliga skolor ska rätt 
till inflytande i skolan:  

Kravet på att utbildningen skall svara mot ett nationellt eller specialutfor-
mat program innebär att skolan måste kunna visa att det finns utrymme för 
eleverna att utöva inflytande på innehåll och arbetsformer i undervisningen, 
i specialarbete och i de individuella valen. Eleverna vid en fristående skola 
bör garanteras inflytande på innehåll och arbetsformer i undervisningen… 
(SOU 1995:113, s 54). 

Enligt FG-utredningen kan fristående gymnasieskolor genom profilerade 
utbildningsinriktningar och alternativpedagogisk undervisning fungera 
som ett komplement till den offentliga gymnasieskolan. I likhet med F-
kommittén menar FG-utredningen att privata skolval kan leda till ökad 
skolsegregation. Privata skolval uppfattas dock ha marginell betydelse i 
detta avseende jämförelse med den redan existerande segregationen i den 
offentliga skolan. FG-utredningen föreslår dock att en fristående gymna-
sieskola inte ska godkännas ifall dess etablering har negativa konsekvenser 
för det offentliga skolväsendet (SOU 1995:113, s 55–60). I likhet med F-
kommittén gällande fristående grundskolor förordar FG-utredningen för-
bättrade finansieringsvillkor för fristående gymnasieskolor: från 75 till 
100 procent av kostnaden per elev i den offentliga skolan. 
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Bidraget skall ge eleverna i de fristående gymnasieskolorna villkor som är 
ekonomiskt likvärdiga de som elever i kommunala skolor har. Detta inne-
bär att verksamheten i en fristående skola normalt inte bör tilldelas högre 
ersättning än vad liknande utbildningar i kommunala skolor får (SOU 
1995:113, s 66). 

Sammanfattningsvis präglas betänkandet av strävanden till privat infly-
tande i skolan.  FG-utredningen förordar förbättrade finansieringsvillkor 
för fristående gymnasieskolor; marknadsprincipen har genomslag i betän-
kandet. FG-beredningen betonar betydelsen av elevinflytande i fristående 
gymnasieskolor; brukarinflytandeprincipen har genomslag i betänkandet. 

7.8.4 Försvar av marknadsstyrning 
Regeringen följde upp F-kommitténs och FG-utredningens betänkanden 
med en proposition (prop. 1995/96:200). Propositionen innebar att Skol-
verket fick huvudansvar för utvärdering och kontroll av fristående skolor. 
Fristående skolor fick samma finansieringsvillkor som offentliga skolor 
och elevavgifter i fristående skolor förbjöds. I likhet med F-kommittén är 
regeringen ambivalent gällande skolans styrning. Den betonar både beho-
vet av statlig styrning och valfrihet i skolan. Regeringen förordar statlig 
styrning av skolan för en likvärdig utbildning: 

Skolan skall, tillsammans med hemmen, främja barns och ungdomars ut-
veckling till ansvarstagande medborgare och lägga grund för ett aktivt del-
tagande i vår demokrati. Alla barn och ungdomar skall ha rätt till en lik-
värdig utbildning av god kvalitet som lägger grunden för ett fortsatt lä-
rande. Det är en grundläggande svensk princip, om vilken politisk enighet 
sedan länge råder (prop. 1995/96:200, s 31). 

Regeringen framhåller nödvändigheten av statlig styrning av skolan och 
betonar läroplanens betydelse för att upprätthålla en nationellt likvärdig 
utbildning i hela landet. Men regeringen förordar också förbättrade villkor 
för fristående skolor, privata skolval och konkurrens i skolsystemet. Rege-
ringen framhåller att fristående skolor ska ha samma möjligheter att bed-
riva skolverksamhet som offentliga skolor (prop. 1995/96:200, s 31–32). 

De kommunala skolorna […]  kan sägas konkurrera med varandra och 
med fristående skolor. Denna konkurrens i förening med den valfrihet som 
finns i dag är en stimulans för skolans utveckling. För elever och föräldrar 
är det då viktigt att de i denna valsituation kan lita på att samtliga alterna-
tiv uppfyller de nationella kraven och ger en god utbildning (prop. 
1995/96:200, s 32). 
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Enligt regeringen är ett stort utbud av fristående skolor grundläggande för 
mångfald, pedagogisk förnyelse och ökat engagemang från föräldrar i 
skolan. I enlighet med F-kommitténs och FG-utredningens förslag föreslår 
regeringen att fristående skolor ska erhålla samma finansiering per elev 
som motsvarande offentliga skolor; villkorat av att den fristående skolan 
präglas av demokratiska värderingar, är underställd statlig utvärdering 
och kontroll och att utbildningen är likvärdig med den offentliga skolans. 
Regeringen ger Skolverket ansvar för tillståndsprövning av fristående sko-
lor och den framhåller att Skolverket ska ta hänsyn till ekonomiska och 
sociala konsekvenser för den offentliga skolan vid en sådan prövning 
(prop. 1995/96:200, s 32–33).  

Enligt regeringen finns båda positiva och negativa aspekter av föräldra-
inflytande i skolan. Å ena sidan betonas att engagemang från föräldrar är 
en central del av skolans kvalitetsarbete. Å andra sidan tar regeringen 
avstånd från att föräldrar skulle ha rätt att bestämma över sina barns ut-
bildning. Istället framhålls betydelsen av en allsidig och demokratisk 
undervisning (prop. 1995/96:200, s 32–33, 35): 

Undervisningen får med andra ord inte i något ämne vara indoktrinerande 
eller tendensiös. Elevens rätt till en saklig och allsidig undervisning av god 
kvalitet kan aldrig underordnas föräldrarnas rätt att välja en undervisning 
som överensstämmer med föräldrarnas religiösa eller filosofiska övertygelse 
(prop. 1995/96:200, s 35). 

Under första halvan av 1990-talet var föreställningen om privata skolval 
som en förutsättning för brukarinflytande i skolan förhärskande i den 
utbildningspolitiska debatten. Från och med mitten av 1990-talet har dock 
brukarinflytande och självförvaltning i den ”egna” skolan en renässans. 
Därmed fanns två olika uppfattningar om innebörden av brukarinflytande 
i den utbildningspolitiska debatten under andra halvan av 1990-talet. 
Regeringen menar att brukarinflytande som självförvaltning och som pri-
vata skolval är komplementära: 

Barnens inflytande över den egna skolsituationen och föräldrarnas över 
sina barns skolgång är en av de frågor som starkast engagerar människor. 
Det inflytandet kan inte reduceras till en rätt att välja mellan olika färdiga 
och opåverkbara alternativ… Rätten att välja skola står dock inte i motsats 
till ett fördjupat inflytande. Tvärtom. Möjligheten att välja kan stärka bru-
karnas krav på inflytande inte minst därför att det i sig stärker föräldrars 
och elevers ställning i skolan (prop. 1995/96:200, s 32). 
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Regeringen betonar att skolan ska präglas av demokratiska arbetsformer. 
Inflytande för elever i skolan uppfattas som en förutsättning för fostran till 
ett aktivt medborgarskap i skolan (prop. 1995/96:200, s 34).  

Sammanfattningsvis präglas propositionen av strävanden till privat in-
flytande i skolan. Regeringen förordar privata skolval, konkurrens och 
förbättrade finansieringsvillkor för fristående skolor; marknadsprincipen 
har genomslag i propositionen. Regeringen menar att brukarinflytande 
innefattar aspekter av privata skolval, men också självförvaltning och 
elevinflytande i skolan; brukarinflytandeprincipen har genomslag i propo-
sitionen. Regering tar avstånd från att föräldrar skulle ha rätt att be-
stämma över sina barns utbildning; föräldrarättsprincipen har genomslag 
som underideolog i propositionen. 

7.9 Marknadsstyrning och resultatstyrning 1996–1999 
Under första halvan av 1990-talet genomfördes en rad utbildningspolitiska 
reformer som förändrade skolsystemet i grunden. 1995 tillsatte regeringen 
en skolkommitté (S-kommittén) för att undersöka villkoren för skolans 
inre arbete i ett decentraliserat skolsystem. Två av S-kommitténs betän-
kanden behandlas i föreliggande avhandling (SOU 1996:22, SOU 
1997:121).  

Centrala utgångspunkter för S-kommittén är att ökad globalisering, in-
dividualisering och ökad pluralism har förändrat skolans roll i samhället. 
S-kommittén anknyter till Maktutredningens resonemang om en förskjut-
ning mot ökat privat inflytande i samhället. Strävanden till decentrali-
sering av skolan var ett återkommande tema i den utbildningspolitiska
debatten från 1970-talet och fram till mitten av 1990-talet. Dessa decent-
raliseringssträvanden är dock i princip helt frånvarande i den utbildnings-
politiska debatten under andra halvan av 1990-talet. Statlig styrning och
reglering av skolan var åter på den utbildningspolitiska dagordningen. Det
handlar dock inte om ett återupprättande av en proaktiv statlig central-
styrning av skolan utan om en reaktiv resultatstyrning (Bergh 2010, Fors-
berg & Wallin 2006a). Regeringens utbildningspolitiska överväganden
under andra halvan av 1990-talet handlar till stor del om strävanden till
resultatstyrning av skolan (prop. 1996/97:1, bil. 16, prop. 1997/98:1, bil.
16, prop. 1999/2000:1, bil. 16).

7.9.1 Brukarinflytande och föräldrainflytande 
Överlag karaktäriseras S-kommitténs betänkanden av ett försvar av 1990-
talets decentralisering av skolan. S-kommittén är kritisk till centralstyrning 
och enhetliga organisationsmodeller, vilka beskrivs som ett passerat sta-
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dium i samhällsutvecklingen. Enligt S-kommittén krävs en decentraliserad 
och flexibel skolorganisation för att hantera föränderliga och differentie-
rade krav på utbildning i ett pluralistiskt samhälle av mångfald och indivi-
dualisering (SOU 1996:22, s 15, SOU 1997:121, s 19, 23, 29). 

De problem som nu uppträder… ska ses mot bakgrund av hur skolan har 
varit under lång tid, alltså en av tradition enhetlig utbildningsinstitution… 
Kraven på återgång till centralstyrning är direkt svårförståliga med tanke 
på att den centrala styrningen alltid haft stora problem när det gällt ut-
vecklingen av det inre arbetet, undervisningen och vardagen i klassrummet 
(SOU 1997:121, s 29). 

Enligt S-kommittén har ett decentraliserat skolsystem bättre förutsättning-
ar än ett centralstyrt system att hantera framtidens problem: en föränder-
lig arbetsmarknad, minskad auktoritet för lärare och krav på brukarinfly-
tande från elever och föräldrar i skolan (SOU 1997:121, s 41–42, 45, 57).  

S-kommittén menar i likhet med Maktutredningen att krav på brukarin-
flytande i den offentliga sektorn under 1980- och 1990-talet kan förstås 
som ett uttryck för att en individorienterad demokratiuppfattning har fått 
ökat inflytande i samhället. Trots utbildningspolitiska strävanden till ökat 
brukarinflytande i skolan menar S-kommittén att brukarinflytandet fortfa-
rande är begränsat (SOU 1996:22, s 14, 47–48).115 Decentraliseringen av 
skolan under 1990-talet uppfattas dock ha skapat nya möjligheter för ett 
ökat inflytande för elever och föräldrar i skolan (SOU 1997:121, s 7–8, 
103, 127–128). I likhet med regeringen (prop. 1995/96:200) menar S-
kommittén att brukarinflytande innefattar både val av skola och infly-
tande för brukare i den ”egna” skolan (SOU 1996:22, s 50, SOU 
1997:121 s 122). S-kommittén är kritisk till att brukarinflytande har mar-
ginaliserats i den utbildningspolitiska debatten: 

Föräldrars möjlighet att välja skola för sina barn, etableringen av fristående 
skolor och diskussionen om skolpeng har förskjutit perspektivet på skolan. 
Det är framför allt föräldrars syn på skolan som kommit i fokus under se-
nare år. Det har delvis skett med hjälp av ett marknadstänkande som i sin 
inskränkta form – ”rösta med fötterna” – dock knappast ger utrymme för 

115 S-Kommittén anger tre huvudsakliga argument för ökat elev- och föräldrainfly-
tande i skolan. I ett demokratiskt samhälle har medborgarna rätt att kunna på-
verka sina privata förhållanden. En mer demokratisk skola med elevinflytande kan 
utgöra ett illustrativt exempel och bidra till demokratisk fostran. Moderna läran-
deteorier framhåller elevens aktiva deltagande i undervisningen som en central del 
av lärandet i skolan (SOU 1996:22, s 21, SOU 1997:121, s 25, 138–139). 
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verklig delaktighet och verkligt delansvar. Möjligheterna har ändå ökat för 
ett brukarinflytande, som kan komma att utgöra en medelväg mellan poli-
tisk centralstyrning och marknadsanpassning (SOU 1997:121, s 237).  

Enligt S-kommittén har en utbildningspolitik som betonar betydelsen av 
både valfrihet och självförvaltning för att åstadkomma ökat brukarinfly-
tande i skolan (SOU 1996:22, s 58, 64, SOU 1997:121, s 62, 103, 112). I 
likhet med DK-beredningen framhåller S-kommittén att ökat brukarinfly-
tande inte nödvändigtvis innebär en demokratisering av skolan. Eftersom 
resursstarka individer har större möjligheter att påverka skolan än resurs-
svaga kan ökat brukarinflytande leda till ökad ojämlikhet (SOU 1996:22, 
s 58, SOU 1997:121, s 62). S-kommittén framhåller att skolan ska mot-
verka ojämlikhet mellan könen för val av utbildning, skolresultat och in-
teraktion i klassrummet (SOU 1997:121, s 292–296, 301).  

Ett ökat föräldrainflytande är enligt S-kommittén nödvändigt för ett en-
gagemang från föräldrar i skolan. Ett sådant engagemang uppfattas som 
grundläggande för skolans möjligheter att ta tillvara föräldrars kunskaper 
och ideella arbetsinsatser (SOU 1997:121, s 121–125): 

Vår självklara utgångspunkt för att driva frågan om ett ökat föräldrainfly-
tande i skolan är att föräldrar vill sina barns bästa och att de har en unik 
kunskap om barnen. […] För att föräldrar ska kunna ta sitt fulla ansvar för 
barnens liv och verksamhet, måste de kunna bli delaktiga i, och kunna på-
verka barnens skoltid (SOU 1997:121, s 125). 

Sammanfattningsvis präglas betänkandena av tonvikt på strävanden till 
privat inflytande i skolan. S-kommittén betonar betydelsen av ökat bruka-
rinflytande i skolan i ett samhälle präglat av individualisering och privata 
initiativ; brukarinflytandeprincipen har ett starkt genomslag i betänkan-
dena. Enligt S-kommittén har föräldrar rätt att bestämma över sina barns 
utbildning; föräldrarättsprincipen har genomslag i betänkandena. S-
kommitténs förhållningssätt till marknadsstyrning av skolan är mer kom-
plicerad. Å ena sidan framhålls att det är bra att makten i skolan har dele-
gerats till elever, föräldrar och skolhuvudmän i samband med 1990-talets 
skolreformer. Å andra sidan menar S-kommittén att en utpräglad mark-
nadsstyrning kan leda till minskat engagemang från elever och föräldrar i 
skolan. Sammantaget är kritiken mot marknadsstyrning mer framträdande 
i betänkandena; marknadsprincipen genomslag som underideologi. S-
kommitténs kritiserar centralstyrning och enhetliga organisationsmodeller 
i skolan; likvärdighetsprincipen har genomslag som underideologi i betän-
kandena. Slutligen menar S-kommittén att skolan bör motverka samhälle-
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liga ojämlikheter baserade på kön; jämlikhetsprincipen har genomslag i 
betänkandena. 

7.9.2 Reglerad skolmarknad 
Andra halvan av 1990-talet innebar en förändring av den utbildningspoli-
tiska debatten genom en betoning av behovet av statlig styrning av skolan. 
Överlag karaktäriseras utbildningspolitiken under denna tid av en kritisk 
syn på den decentralisering av skolan som genomfördes under 1980- och 
1990-talet (prop. 1996/97:1, bil. 16, prop. 1997/98:1, bil. 16, prop. 
1999/2000:1, bil. 16). Enligt regeringen har staten i allt för stor utsträck-
ning delegerat ansvar för skolan till kommuner och enskilda skolor. Det 
finns enligt regeringen en otydlighet gällande den statliga syrningen av 
skolan. Regeringen förordar att Skolverket genomför inspektioner av sko-
lor för att stärka den statliga styrningen: 

Arbetet med att utvärdera och säkra utbildningens kvalitet blir en nyckel-
fråga och avses bl.a. att ske genom ett system med återkommande kvalitets-
redovisningar och statliga utbildningsinspektörer knutna till Skolverket. 
Elevens rätt till en utbildning av god kvalitet är central och måste kunna få 
stöd i en aktiv tillsyn (prop. 1997/98:1, bil. 16, s 31). 

Den statliga styrning regeringen förordar handlar inte om att återställa 
den proaktiva centralstyrningen utan om införande av resultatstyrning av 
skolan (prop. 1999/2000:1, bil. 16, s 25–26). Resultatstyrningens fram-
växt under 1990-talet kan förstås utifrån att det fanns behov av en statlig 
reglering av en allt mer vildvuxen skolmarknad. Det handlar om en statlig 
styrning som syftar till att skapa en mer välfungerande skolmarknad. Det 
vill säga att stärka den marknadsstyrning av skolan som etablerades under 
den fjärde reformvågen 1989–1996. 

Införandet av resultatstyrning innebär att Skolverket får en ny roll som 
statens instrument med ansvar för kontroll och utvärdering av skolan 
(prop. 1997/98:1, bil. 16, s 3, prop. 1999/2000:1, bil. 16, s 25). Överlag 
är regeringen positiv till marknadsstyrning och framhåller det positiva i en 
mångfald av skolor med olika profileringar. Men enligt regeringen måste 
staten också säkerställa att utbildningen i skolan överensstämmer med 
arbetsmarknadens krav (prop. 1999/2000:1, bil. 16, s 5, 32). Enligt rege-
ringen kan statlig resultatstyrning säkerställa en nationellt likvärdig ut-
bildning i skolan (prop. 1997/98:1, bil. 16, s 8, 10).116 

116 Regeringen förordar dock en svagare statlig styrning av skolans undervisning 
(prop. 1996/97:1, bil. 16, s 38). 
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En likvärdig utbildning kräver att arbetet med att bedöma, värdera och ut-
veckla kvaliteten i skolväsendet stärks på alla nivåer. För att säkra utbild-
ningens kvalitet avser regeringen att i samarbete med berörda myndigheter 
och organisationer ta fram riktlinjer för särskilda kvalitetsgranskningar av 
skolan (prop. 1997/98: 1, bil. 16, s 27). 

Enligt regeringen behövs en förstärkt statlig styrning av skolan eftersom 
kommunerna inte har tagit ett tillräckligt ansvar för resultat och likvär-
dighet (prop. 1999/2000:1, bil. 16, s 21–22). Regeringen föreslår att fri-
stående skolor ska underställas samma statliga inspektioner och utvärde-
ringar som kommunala skolor (prop. 1996/97:1, bil. 16, s 39, prop. 
1997/98:1, bil. 16, s 32, prop. 1999/2000:1, bil. 16, s 25). Regeringen 
betonar att skolan ska verka för ökad jämlikhet mellan kvinnor och män 
genom att motverka traditionella könsroller och könssegregeringen mellan 
yrkesförberedande program i gymnasieskolan (prop. 1997/98:1, bil. 16, s 
27, prop. 1999/2000:1, bil. 12, s 25–27). 

Sammanfattningsvis präglas propositionerna av strävanden till offentligt 
och privat inflytande i skolan. Regeringen förordar statlig resultatstyrning 
av skolan för att säkerställa en likvärdig utbildning; likvärdighetsprincipen 
har genomslag i propositionerna. Regeringen framhåller betydelsen av 
privata huvudmän i skolan; marknadsprincipen har genomslag i proposit-
ionerna. Slutligen betonas att skolan ska motverka ojämlikhet mellan 
kvinnor och män i samhället; jämlikhetsprincipen har genomslag i propo-
sitionerna. 

7.10 Dominerande utbildningsideologi 1989–1999 
I föreliggande avsnitt presenteras analysens tredje steg gällande den domi-
nerande utbildningsideologins sammansättning och förändring 1989–
1999. Överlag karaktäriseras perioden 1989–1999 av en dominans för 
utbildningsideologiska principer som förordar privat inflytande över sko-
lans styrning. Den fjärde reformvågen 1989–1996 innebär en tydlig för-
ändring av den dominerande utbildningsideologin. Främst genom en för-
svagning av likvärdighetsprincipen och ett starkt genomslag för mark-
nadsprincipen. Marknadsprincipens hegemoni illustreras av att den har 
genomslag nästintill samtliga dokument 1989–1999 (förutom prop. 
1989/90:41).  

Marknadsprincipens dominans leder inte bara till en försvagning av of-
fentligt inflytande i skolan utan också till en marginalisering av brukarin-
flytandeprincipen. Under en central period av genomgripande utbildnings-
politiska reformer 1991–1993 är brukarinflytandeprincipen i det närmaste 
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helt marginaliserad. Under första halvan av 1990-tal omdefinieras brukar-
inflytande från självförvaltning av skolan till privata skolval för elever och 
föräldrar. Brukarinflytandeprincipen har en marginell betydelse för den 
fjärde reformvågen 1989–1996. Under andra halvan av 1990-talet har 
brukarinflytandeprincipen ett visst inflytande i den utbildningspolitiska 
debatten, framför allt som en kritik av marknadsstyrning. 

 Jämlikhetsprincipens genomslag är ungefär detsamma perioden 1989–
1999 som perioden 1980–1988. Dock förändras avsevärt vilka former av 
ojämlikhet som uppmärksammas i utbildningspolitiken. Under 1970-talet 
och 1980-talet är fokus för statliga jämlikhetssträvanden att motverka 
betydelsen av social klass i skolan. Under 1990-talet handlar statliga jäm-
likhetssträvanden närmast uteslutande om att motverka betydelsen av 
kön. I likhet med perioden 1980–1988 identifieras ett svagt genomslag för 
föräldrarättsprincipen perioden 1989–1999. Under respektive period har 
föräldrarättsprincipen i huvudsak genomslag som underideologi, men med 
något starkare genomslag under den senare perioden. Brukarinflytande-
principen och föräldrarättsprincipen har ett svagt genomslag, vilket inte 
bör tolkas som om dessa principer var oväsentliga för den utbildningspoli-
tiska utvecklingen under 1990-talet. Argument för brukar- och föräldrain-
flytande i skolan legitimerade reformer för marknadsstyrning av skolan. 
Ett kraftfullt genomslag för marknadsprincipen 1989–1999 var dock helt 
avgörande för den fjärde reformvågen. Marknadsprincipen har genomslag 
i hela 22 dokument. Ett starkt inflytande för marknadsstyrning av skolan 
präglar således den dominerande utbildningsideologin 1989–1999 (Bilaga 
2, tabell 9). 
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8. Slutsatser och diskussion

I detta avslutande kapitel kopplas avhandlingens syfte och frågeställningar 
till de mest centrala resultaten från analyserna i kapitel 5–7. Jag pekar på 
vilka slutsatser det går att dra utifrån avhandlingens syfte och frågeställ-
ningar om offentligt och privat inflytande över skolans styrning i utbild-
ningspolitiken 1969–1999. I kapitlets andra del diskuterar jag avhandling-
ens slutsatser utifrån mina teoretiska perspektiv: kritisk realism, läroplans-
teori samt i förhållande till tidigare forskning. I ljuset av dessa teorier pre-
senteras en tentativ förklaring av den fjärde reformvågen.  

8.1 Offentligt och privat inflytande över skolans styrning 1969–1999 
Avhandlingens övergripande syfte är att identifiera förändringar av den 
dominerande utbildningsideologin i svensk utbildningspolitik gällande 
offentligt och privat inflytande över skolans styrning 1969–1999. I tabell 
3–4 och modell 1 nedan sammanfattas resultaten från avhandlingens em-
piriska analyser. Tabell 3 visar medelvärden av genomslag för respektive 
utbildningsideologisk princip under tre perioder: 1969–1980, 1980–1988, 
1989–1999. Till vänster anges genomsnittliga värden för utbildningsideo-
logiska principer som förordar offentligt inflytande och till höger anges 
genomsnittliga värden för principer som förordar privat inflytande över 
skolans styrning. Principerna förkortas efter sin begynnelsebokstav: organ-
ismprincipen (O), likvärdighetsprincipen (L), jämlikhetsprincipen (J), för-
äldrarättsprincipen (F), marknadsprincipen (M) och brukarinflytandeprin-
cipen (B). Värdet för respektive princip är ett resultat av genomslag i ut-
bildningspolitiska dokument under varje period: 1969-1980, 1980-1988, 
1989-1999. Ett starkt genomslag för en princip i ett dokument ger värde 3, 
genomslag värde 2, genomslag som underideologi ger värde 1, och inget 
genomslag värde 0 (för avhandlingens kriterier för bedömning av genom-
slagets styrka, se kap. 4.4). Värden för genomslag för respektive princip i 
dokumenten under varje period har adderats och sedan dividerats med 
totalt antal dokument som har analyserats under perioden (se bilaga 2). 
Exempelvis leder addering av genomslag för marknadsprincipen i sam-
manlagt 23 dokument som har analyserats perioden 1989–1999 till värdet 
51 (se bilaga 2). 51 delat med 23 ger ett genomsnittligt värde på 2,22 (av-
rundat) gällande genomslag för marknadsprincipen perioden 1989–1999. 
Samma tillvägagångsätt har använts gällande värden för samtliga principer 
för respektive period i tabell 3. Principer som förordar offentligt inflytande 
ges ett positivt värde och principer som förordar privat inflytande ges ett 
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negativt värde.  Summan (S) under ”Offentligt” och ”Privat” är en adde-
ring av genomsnittligt genomslag av principer som förordar offentligt 
respektive privat inflytande i skolan för varje period (siffror i kursiv). 
Sammanlagt värde för principer som förordar offentligt inflytande subtra-
herats med sammanlagt värde för principer som förordar privat inflytande 
under varje period; differensen (till höger i tabell 3) mellan dem ger en 
indikation på offentligt och privat inflytande över skolans styrning 1969-
1980, 1980-1988, 1989-1999. Värden för genomslag för utbildningsideo-
logiska principer i modell 1 är ett resultat av samma procedur som har 
använts i tabell 3 (för att få jämnare kurvor i diagrammet används nio 
perioder i modell 1).  Sammanfattningsvis visar tabell 3 och modell 1 en 
tydlig förändring av den dominerande utbildningsideologin 1969–1999: 
från en dominans för offentligt till en dominans för privat inflytande över 
skolans styrning i svensk utbildningspolitik.117 

Tabell 3. Genomsnittligt genomslag för utbildningsideologiska principer 
1969–1999 

Period Offentligt (+) Privat (-) Diffe-
rens O L J S F M B S 

1969–1980 0 2,07 0,92 2,99 0,14 0 1,21 1,35 + 1,64
1980–1988 0 1,59 0,71 2,3 0,24 0,65 1,12 2,01 + 0,29
1989–1999 0 1,04 0,83 1,87 0,3 2,22 0,96 3,48 - 1,61

117 Tabell 3 och diagram 1 reser inte anspråk på att ge en exakt kvantitativ in-
formation gällande genomslag för utbildningsideologiska principer eller offentligt 
och privat inflytande över skolans styrning. Eftersom siffrorna baseras på en kvali-
tativ undersökning bygger dessa värden ytterst på författarens tolkningar av ut-
bildningspolitiska dokument. Tabellen och diagrammet ger dock en översiktlig bild 
av den utbildningspolitiska utvecklingen. Sammanlagda värden för offentligt re-
spektive privat i tabellen är inte proportionerliga i förhållande till varandra i den 
meningen att ett starkare offentligt inflytande nödvändigtvis innebär ett svagare 
privat inflytande och vice versa. 
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Perioden 1969–1980 kännetecknas den dominerande utbildningsideologin 
av offentligt inflytande över skolans styrning. Likvärdighetsprincipen har 
ett starkt genomslag och präglar den tredje reformvågens utbildningspoli-
tiska strävanden. Även jämlikhetsprincipen har ett betydande genomslag. 
Privat inflytande över skolans styrning under perioden handlar närmast 
uteslutande om genomslag för brukarinflytandeprincipen. Perioden 1980–
1988 kännetecknas den dominerande utbildningsideologin av en jämvikt 
mellan offentligt och privat inflytande över skolans styrning. Offentligt 
inflytande försvagas och privat inflytande förstärks till följd av genomslag 
för brukarinflytandeprincipen, genombrott för marknadsprincipen och 
försvagning av likvärdighetsprincipen. Perioden 1989–1999 kännetecknas 
den dominerande utbildningsideologin av privat inflytande över skolans 
styrning. Likvärdighetsprincipen försvagas kraftigt och har mestadels ge-
nomslag som underideologi. Marknadsprincipen har ett mycket starkt 
genomslag och präglar den fjärde reformvågens utbildningspolitiska strä-
vanden 1989–1996. Brukarinflytandeprincipen marginaliseras under 
första halvan av 1990-talet. Den har dock ett visst genomslag under andra 
halvan av 1990-talet, om än inte lika starkt som under 1970- och 1980-
talen. Föräldrarättsprincipen har starkare genomslag under 1990-talet i 
jämförelse med 1970- och 1980-talet, men har en marginell betydelse för 
den fjärde reformvågen 1989–1996.   

Sammanfattningsvis visar avhandlingens resultat på tre distinkta peri-
oder i utbildningspolitiken 1969–1999. Den första perioden 1969–1980 
präglas av offentligt inflytande i form av en hegemonisk likvärdighetsprin-
cip. Den andra perioden 1980–1988 har karaktären av en brytningsperiod 
och kännetecknas av både offentligt och privat inflytande. Den tredje pe-
rioden 1989–1999 präglas av privat inflytande i form av en hegemonisk 
marknadsprincip. Resultaten bekräftar bilden i tidigare forskning om ett 
systemskifte i svensk utbildningspolitik åren omkring 1990. Avhandlingen 
visar dock mer entydigt än tidigare forskning att i princip samtliga utbild-
ningspolitiska reformer under första hälften av 1990-talet var uttryck för 
strävanden till ökad marknadsstyrning av skolan. 
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8.2 Problembilder i utbildningspolitiken 1969–1999 
Problemformuleringsprivilegiet innebär makten att kunna definiera vad 
som är grundläggande problem i samhället. De problembilder som är för-
härskande i samhället har stor betydelse för vilka politiska vägval och 
reformprogram som framstår som (o)möjliga respektive önskvärda. Kam-
pen om problemformuleringsprivilegiet har således en central betydelse för 
den politiska utvecklingen i samhället (Gustafsson 1989). 

Under 1970-talet präglas politiken av en positiv syn gällande statens 
och den offentliga sektorns möjligheter att hantera och åtgärda grundläg-
gande problem i samhället. Den tongivande problembilden i utbildnings-
politiken 1969–1980 var att statlig styrning av skolan är nödvändig för att 
hantera problem med bristande likvärdighet, ojämlikhet och elever med 
skolsvårigheter. Under andra halvan av 1970-talet har en kritik av den 
statliga styrningen som ineffektiv och oflexibel ett visst genomslag i den 
utbildningspolitiska debatten. Denna kritik är dock inte tillräckligt stark 
för att i grunden utmana den statliga styrningen av skolan under 1970-
talet. 

Under 1980-talet var neoliberala och konservativa idéer framträdande i 
samhällsdebatten. Den svenska välfärdsstaten med höga skatter och en 
stor offentlig sektor beskrivs i propositioner och statliga utredningar som 
ett hinder för ekonomisk tillväxt, privata initiativ och medborgarnas frivil-
liga gemenskaper i civilsamhället. Marknader och privat företagsamhet 
uppfattas som grundläggande för en mer effektiv fördelning och produkt-
ion av välfärdstjänster. Den tongivande problembilden i utbildningspoliti-
ken 1980–1988 var att statlig styrning utgör ett hinder för en effektiv 
utbildning, en flexibel skolorganisation och brukarinflytande i skolan. 
Utifrån denna övergripande problembild formuleras två reformprogram: 
ett om ökad marknadsstyrning och ett om ökat brukarinflytande i skolan. 
Reformprogrammet för ökad marknadsstyrning av skolan baserades på 
neoliberala idéer om valfrihet, privatisering och konkurrens som en lös-
ning på skolans effektivitetsproblem. Reformprogrammet för ökat brukar-
inflytande i skolan baserades på föreställningen om civilsamhället som 
motkraft till staten. Det antogs gynna strävanden till decentralisering och 
ökat medborgerligt och lokalt inflytande i skolan. Under perioden 1980–
1988 har reformprogrammet för ökat brukarinflytande störst inflytande.  

Reformprogrammet för ökad marknadsstyrning av skolan genomförs 
under den fjärde reformvågen 1989–1996. Under 1990-talet kännetecknas 
av en ”skördetid” för neoliberala idéer och ett välfärdspolitiskt system-
skifte. Den tongivande problembilden i utbildningspolitiken 1989–1999 är 
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att marknadsstyrning är lösningen på skolans problem med bristande ef-
fektivet, brukarinflytande och flexibilitet. Hegemonin för marknadsstyr-
ning av skolan kan förstås utifrån att den blir en ”lösning” på tre ständigt 
återkommande problem i den utbildningspolitiska debatten sedan 1970-
talet: effektivitetsproblemet, brukarinflytandeproblemet och flexibilitets-
problemet. Marknadsstyrning uppfattas leda till ökad effektivitet, ökat 
brukarinflytande och ökad flexibilitet i skolan. 
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Tabell 4. Sammanfattning resultat 

Period 1969–1980 1980–1988 1989–1999 
Offentligt 
och privat 
inflytande 
i skolan 

Tonvikt på of-
fentligt infly-
tande: dominans 
för strävanden 
till likvärdighet 
och jämlikhet. 
Vissa tendenser 
till privat infly-
tande i form av 
brukarinflytande. 

Jämvikt mellan 
offentligt och 
privat inflytande: 
dominans för 
offentligt infly-
tande utmanas av 
krav på mark-
nadsstyrning och 
brukarinflytande. 

Tonvikt på privat 
inflytande: do-
minans för 
marknadsstyr-
ning leder till en 
försvagning av 
offentligt infly-
tande. 

Tongivande 
problembilder 
i utbildnings-
politiken 

Statlig styrning 
av skolan besk-
rivs som nöd-
vändigt för att 
säkerställa lik-
värdighet och 
jämlikhet. Ökat 
brukarinflytande 
beskrivs som en 
lösning på bris-
tande lokalt 
inflytande. 

Den offentliga 
skolan beskrivs 
som oflexibel och 
ineffektiv. Två 
rivaliserande 
reformprogram: 
marknadsstyr-
ning eller ökat 
brukarinflytande. 

Marknadsstyr-
ning av skolan 
beskrivs som 
lösningen på 
problem med 
ineffektivitet, 
bristande brukar-
inflytande och en 
oflexibel organi-
sation. 

Dominerande 
utbildnings-
ideologi 

Hegemonisk 
likvärdighets-
princip. Genom-
slag för jämlik-
hetsprincipen och 
brukarinflytande-
principen. 

Viss övervikt för 
en försvagad 
likvärdighets-
princip. Genom-
brott för mark-
nadsprincipen. 

Hegemonisk 
marknadsprincip. 
Försvagning av 
likvärdighets- 
och brukarinfly-
tandeprincipen. 
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8.3 Slutsatser 
Det grundläggande problemet i föreliggande avhandling handlar om 
systemskiftet i svensk utbildningspolitik: från fokus på offentligt infly-
tande (likvärdighet) till fokus på privat inflytande (marknadsstyrning) i 
skolan åren omkring 1990. Avhandlingens syfte är att bidra till en fördju-
pad förståelse av denna förändring av utbildningspolitiken 1969–1999.   

Det viktigaste resultatet i avhandlingen är att den fjärde reformvågen 
1989–1996, och förändringen av offentligt och privat inflytande över sko-
lans styrning, huvudsakligen var en konsekvens av ett starkt genomslag för 
marknadsprincipen. Marknadsprincipens hegemoni leder till ett utbild-
ningspolitiskt systemskifte och ett brott med efterkrigstidens utbildnings-
politiska strävanden 1945–1989. Tidigare forskning har identifierat de-
centralisering, kommunalisering, mål- och resultatstyrning, valfrihet och 
förbättrade villkor för fristående skolor som centrala för den utbildnings-
politiska utvecklingen under 1980- och 1990-talet. Avhandlingens huvud-
sakliga bidrag i förhållande till det rådande forskningsläget är att införan-
det av marknadsstyrning i skolan placeras i centrum för den utbildnings-
politiska utvecklingen och förstås som sammanhållen reformvåg 1989–
1996. En anledning till att marknadsprincipens betydelse för dessa utbild-
ningspolitiska föränderingar framkommer tydligare i avhandlingen än i 
tidigare studier kan vara ett urval av dokument som handlar om reforme-
ringen av den offentliga sektorn mer generellt och inte bara skolan. 

Marknadsprincipens hegemoni i utbildningspolitiken leder till en för-
svagning av likvärdighetsprincipen. Avhandlingens resultat ger understöd 
till slutsatser i tidigare studier att likvärdighetssträvanden i utbildningspo-
litiken under första halvan av 1990-talet får en förändrad innebörd. Fokus 
flyttas från enhetlighet och likvärdiga skolresultat i skolsystemet till lika 
möjligheter för offentliga och fristående skolor att bedriva skolverksamhet 
(jfr Englund & Quennerstedt 2008). Det vill säga en ”likvärdighet” som 
är förenlig med svagare statlig styrning och marknadsstyrning av skolan.  

Hypotesen bakom MR-teorin i avhandlingen var att den fjärde reform-
vågen var en konsekvens av genomslag för samtliga utbildningspolitiska 
principer som förordar privat inflytande över skolans styrning: föräldra-
rätts-, marknads- och brukarinflytandeprincipen. Det är en hypotes som 
måste omprövas i ljuset av resultaten. Brukarinflytandeprincipen margina-
liseras och föräldrarättsprincipen har enbart ett marginellt genomslag 
under den fjärde reformvågen 1989–1996. Brukarinflytandeprincipens 
betydelse handlar om att kritiken av bristande brukarinflytande i skolan 
under 1970- och 1980-talet bidrog till att underminera den statliga styr-
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ningens legitimitet. I den meningen bidrog krav på brukarinflytande till att 
bereda vägen för marknadsstyrning av skolan. Under den första halvan av 
1990-talet däremot leder hegemonin för marknadsprincipen till en kraftig 
försvagning av brukarinflytandeprincipen. Brukarinflytande i form av 
inflytande och självförvaltning i skolan marginaliseras i den utbildningspo-
liska debatten i och med att brukarinflytande blir synonymt med möjlig-
heter till privata val av skola och utbildning.   

Jämlikhetsprincipen har ett förhållandevis konstant genomslag i utbild-
ningspolitiken 1969–1999. Intressant här att fokus för jämlikhetssträvan-
den i utbildningspolitiken förändras 1969–1999: från ett fokus på social 
klass under 1970- och 1980-talet till ett fokus på kön under 1990-talet. 
Det är ett resultat som är i linje med tidigare forskning gällande den stat-
liga jämlikhetspolitikens utveckling (Tollin 2011). Givet den politiska  
högervågen i Sverige under 1980- och 1990-talet är nedtoningen 
av statliga jämlikhetsambitioner gällande social klass inte ett särskilt 
förvånade resultat.  

Enligt Blomquist och Rothstein (2008) har statliga offentliga utredning-
ar ändrat karaktär under 1900-talet. Från forskningsbaserade översikter 
om potentiella samhälleliga konsekvenser av reformförslag till mindre 
rapporter som legitimerar redan fattade beslut. Waldow (2008) menar 
dock att föreställningen om att det statliga utredningsväsendet historiskt 
har varit mer ”objektivt” är en idealiserad bild. Han visar att det statliga 
utredningsväsendet har legitimerat samtidens politiska strävanden under 
1900-talet. Resultaten i föreliggande avhandling indikerar i likhet med 
Waldow en stor följsamhet från utredningar och experter i förhållande till 
regeringens politik under såväl 1970- som 1990-talet. 

8.4 Den fjärde reformvågen och samhällsutvecklingen 
Avhandlingens syfte att identifiera förändringar av offentligt respektive 
privat inflytande över skolans styrning i utbildningspolitiken besvaras 
genom en analys utifrån en MR-teori bestående av sex utbildningsideolo-
giska principer. Dessa principer har konstruerats utifrån en abduktiv pro-
cess av växelverkan mellan teori och empiri. Fördelen med det abduktiva 
tillvägagångssättet är att principerna har anknytning till empirin och där-
för är användbara analysredskap. Nackdelen är att principerna är bundna 
till det empiriska materialet vilket försvårar djärva slutsatser. En veten-
skapligt bevisad förklaring av den fjärde reformvågen hade krävt en andra 
fas av analys utifrån andra teorier än MR-teorin. Här diskuteras avhand-
lingens resultat utifrån läroplansteoretiska perspektiv på utbildningspoli-
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tisk förändring och i förhållande till tidigare forskning om den fjärde re-
formvågen. Framställningen gör inte anspråk på att ge en heltäckande 
förklaring av den fjärde reformvågen utan bör förstås som en ingång till 
framtida forskning. 

En första avgränsning gällande orsaker till den fjärde reformvågen är en 
uppdelning av förändringar som kan härledas till internationella respek-
tive nationella förhållanden. I redogörelsen av den utbildningspolitiska 
utvecklingen i USA, Chile och England i kapitel 2 har det framkommit att 
Sverige infört en långtgående marknadsstyrning av skolan i ett internat-
ionellt perspektiv (kap. 2.5). En grundläggande utgångspunkt för diskuss-
ionen nedan är att orsaker till den fjärde reformvågen huvudsakligen kan 
härledas till samhälleliga förändringar inom Sverige snarare än internat-
ionell påverkan. 

Omfattande förändringar av skolsystem, exempelvis av organisations-
form eller av styrningsmodell är relativt ovanliga. Ur ett historiskt per-
spektiv på svensk skola kan vi i modern tid identifiera tre systemskiften: 
etableringen av folkskola och läroverk under 1800-talet, etableringen av 
en enhetlig grundskola och en integrerad gymnasieskola under efterkrigs-
tiden och införandet av marknadsstyrning av skolan under 1990-talet. 
Utifrån en förståelse om att större systemförändringar i skolsystem är 
ovanliga har svensk statsvetenskaplig forskning framhållit att skolan 
präglas av institutionell konservatism och motstånd till större förändringar 
(Sannerstedt 1988, 1992, Rothstein 1986/2010). Givet att omfattande 
systemskiften i skolan är relativt ovanliga förefaller det som ett rimligt 
antagande att en sådan större omstrukturering av ett lands skolsystem 
kräver extraordinära samhälleliga omständigheter. Chiles utbildningspoli-
tiska kursomläggning under 1980-talet ger ingen vägledning till en förkla-
ring av det svenska utbildningspolitiska systemskiftet 1989–1996. Det 
utbildningspolitiska systemskiftet i Chile kan förklaras med att den ge-
nomfördes under en period av militärdiktatur utan normala konstitution-
ella begränsningar. Det svenska utbildningspolitiska systemskiftet genom-
fördes utan till synes extraordinära samhälleliga omständigheter och i stor 
politisk enighet. Grundläggande utgångspunkt för diskussionen nedan 
gällande samhälleliga orsaker till den fjärde reformvågen är den teoretiska 
upparbetningen ovan av tre läroplansteoretiska perspektiv som har fokus 
på antingen ekonomiska, politiska eller ideologiska faktorer (kap. 3.2). 
Utifrån kritisk realism förstås utbildningspolitiska förändringar som ett 
resultat av samverkande (eller motverkande) samhälleliga strukturer (kap 
3.1). 
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8.4.1 En tentativ förklaring av den fjärde reformvågen 

Social scientific research is and always will be tentative and imperfect. It 
does not claim to transform economics, sociology, and history into exact 
sciences. But by patiently searching the facts and patterns and calmly 
analyzing the economic, social and political mechanisms that might explain 
them, it can inform democratic debate and focus attention to the right 
questions (Piketty 2014, s 3). 

Utifrån kritisk realism och läroplansteoretiska perspektiv förstås 
utbild-ningspolitiska reformer i föreliggande avhandling som en 
konsekvens av ekonomiska, politiska och ideologiska strukturer i 
samhället (kap. 3.2.4). Utifrån detta perspektiv förstås samverkan mellan 
dessa strukturer som ett nödvändigt villkor för större utbildningspolitiska 
förändringar. Vanligtvis blockeras större utbildningspolitiska 
reformförslag av någon av dessa underliggande strukturer. Exempelvis 
kan en god ekonomisk utveckling leda till institutionell konservatism, 
politiska styrkeförhållanden kan omöjliggöra reformer, och 
reformförslag utan legitimitet hos centrala ak-törer i skolan leder ofta till 
ett oöverkomligt institutionellt motstånd. Exempel på ”misslyckade” 
skolreformer är otaliga: strävanden till enhets-skola i Sverige under 
1930-talet, strävanden till privatisering och ökad federal kontroll av 
skolan i USA under 2000-talet och ofullbordade enhetsskolereformer i 
Västtyskland under 1970-talet (Rhodes 2012, Isling 1980, Kuhrt 1991). 

Det finns alltid en risk att en viss samhällsutveckling i efterhand upp-
fattas som självklar och logisk. Ett mycket vanligt sätt att legitimera poli-
tiska reformer är att beskriva dem som närmast naturgivna givet en 
viss samhällsutveckling (Apple 2002). Utbildningspolitiken under 1980- 
och 1990-talet ger påfallande ofta uttryck för ett evolutionärt 
perspektiv på reformer och en avsaknad av resonemang om möjliga 
alternativ till den förda politiken. Förslag till förändringar i skolsystemet 
beskrivs som na-turliga och nödvändiga givet en viss samhällsutveckling. 
Det är ett avpolitiserat perspektiv som döljer underliggande politiska 
strävanden att förändra samhället i en viss riktning. Under tidigt 1990-
tal beskrivs det som närmast självklart i betänkanden och propositioner 
att en offentlig enhetsskola inte kan hantera föränderliga krav på 
utbildning i ett samhälle präglat av större mångfald. Vid en vetenskaplig 
analys av den utbildningspolitiska utvecklingen framträder dock en mer 
kontingent bild utan på förhand givna linjer. 

Utifrån strukturalistisk läroplansteori kan den fjärde reformvågen för-
klaras som huvudsakligen en konsekvens av ekonomiska förändringar i 



208 MATTIAS BÖRJESSON Från likvärdighet till marknad 

samhället (Daun 1997, Lundgren 1983). Teorin om ekonomiska faktorer 
som huvudsaklig orsak till den fjärde reformvågen förefaller rimlig givet 
att det utbildningspolitiska systemskiftet kronologiskt sammanfaller med 
en djup ekonomisk kris 1990–1993 (Schön 1993). Det förefaller rimligt 
att försämrade ekonomiska förhållanden i Sverige under 1980- och 1990-
talet var en bidragande orsak till att frågan om skolans kostnader och 
effektivitet fördes upp på den utbildningspolitiska dagordningen. Införan-
det av marknadsstyrning av skolan legitimerades utifrån argument att en 
sådan skulle bidra till ekonomiska besparingar och en mer effektiv skolor-
ganisation. Det huvudsakliga problemet med en ekonomisk förklaring är 
att många länder förutom Sverige drabbades av den ekonomiska krisen 
vid början av 1990-talet, exempelvis Finland (Hagberg m.fl. 2006). Trots 
ganska likartade ekonomiska svårigheter i Sverige och Finland infördes 
ingen marknadsstyrning av skolan i Finland (Sahlberg 2011). Sveriges 
ekonomiska problem under 1980-talet och 1990-talet var en bidragande 
orsak till det utbildningspolitiska systemskiftet, men enbart ekonomiska 
förändringar kan inte förklara den fjärde reformvågen. 

Utifrån konfliktorienterad läroplansteori kan den fjärde reformvågen 
förklaras som huvudsakligen en konsekvens av förändrade politiska styr-
keförhållanden mellan olika grupper i samhället (Apple 1982, Arnesen & 
Lundahl 2006, Lindblad & Wallin 1993). Utifrån ett fokus på politiska 
faktorer kan efterkrigstidens likvärdighets- och jämlikhetssträvanden för-
stås som ett uttryck för arbetarklassens och andra underordnade gruppers 
styrkeposition i samhället (Englund 1986/2005, Korpi 1981). Den fjärde 
reformvågen kan på motsvarande sätt förstås utifrån en samhällelig kon-
text av en förskjutning av politiska styrkeförhållanden i Sverige och väst-
världen under 1980- och 1990-talet till de privilegierade gruppernas favör 
(Wahl 2009). Arbetarrörelsens försvagning och politisk mobilisering från 
borgerligheten ledde till en högervåg i samhället (Boréus 1994). Såväl bor-
gerliga som socialdemokratiska regeringar kom från och med slutet av 
1980-talet att föra en politik i enlighet med marknadsliberala utgångs-
punkter av marknadsstyrning och privatisering av offentliga välfärdstjäns-
ter. Den svenska välfärdsstaten omstrukturerades från en klassisk social-
demokratisk till en mer marknadsliberal modell (Ryner 2002). Den eko-
nomiska politiken förändrades från en dominans för statlig styrning, ökad 
offentlig konsumtion och full sysselsättning (keynesianism). Till en domi-
nans för sänkta skatter, ökad privat konsumtion och låg inflation (neoli-
beral normpolitik) (Bergh 2009). 
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Det förefaller rimligt att utvecklingen mot ökat privat inflytande och 
marknadsstyrning av skolan kan förstås som en del av förändrade poli-
tiska styrkeförhållanden och en mer marknadsliberal politik. Politiska 
faktorer var sannolikt en bidragande, men är inte en tillräcklig förklaring 
av den fjärde reformvågen. En politisk förklaring präglas av samma svag-
het som den ekonomiska förklaringen: förändrade politiska styrkeförhål-
landen till de privilegierade gruppernas favör var en internationell utveckl-
ing i hela västvärlden under 1980- och 1990-talet och inget unikt för Sve-
rige (Harvey 2005). Trots en kraftigt ökad ojämlikhet sedan 1980-talet 
kännetecknas fortfarande Sverige på 2010-talet av en förhållandevis liten 
ojämlikhet i ett internationellt perspektiv (OECD 2015). Exempelvis USA 
och England har haft en betydligt större ökning av ekonomisk ojämlikhet 
än Sverige, men länderna har inte infört en lika långtgående marknads-
styrning av skolan (kap. 2.5). Teorin om förändrade politiska styrkeför-
hållanden som förklaring till den fjärde reformvågen leder också till svå-
righeter att förklara att inte motsvarande utveckling har ägt rum i Finland 
(Alestalo 2000, Sahlberg 2011).  

Utifrån poststrukturalistisk läroplansteori kan den fjärde reformvågen 
förklaras som huvudsakligen en konsekvens av förändrade ideologiska 
föreställningar om utbildning i samhället (Cherryholmes 1988, Englund 
1996a, Dahlstedt 2007). Ryner (2002) har betonat utvecklingens konting-
ens och betydelsen av ideologisk kamp, förutom ekonomiska och politiska 
faktorer, för omstruktureringen av den svenska välfärdsstaten cirka 1985–
1995: 

These structural factors are of crucial significance in understanding the de-
velopment of the crisis of the Swedish model, but they are not sufficient for 
an explanation of neo-liberal hegemony (Ryner 2002, s 163).  

Utifrån ett fokus på ideologiska faktorer kan den fjärde reformvågen för-
stås som en konsekvens av en förändring av dominerande föreställningar 
(diskursen) om utbildning i samhället, framför allt hos för skolan centrala 
aktörer som exempelvis forskare, skolledare och utbildningspolitiker. 
Forskning med fokus på ideologiska faktorer menar att krav på offentligt 
inflytande i skolan kan härledas till en föreställning om utbildning som ett 
”public good” och krav på privat inflytande i skolan kan härledas till en 
föreställning om utbildning som ett ”private good” (Labaree 2007). Den 
fjärde reformvågen kan med fokus på den ideologiska kampen i samhället 
förstås som att föreställningen om utbildning som ett ”private good” blev 
förhärskande i den utbildningspolitiska debatten under 1980- och 1990-
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talet (Englund 1996a, Dahlstedt 2007). Det förefaller vara ett rimligt an-
tagande att en förändring av tongivande föreställningar om utbildning i 
samhället mot ett ”privat good” perspektiv var en bidragande orsak till 
den fjärde reformvågen. Följdfrågan blir dock hur utbildning som ett ”pri-
vate good” fick ett sådant genomslag i samhället, och varför mobiliserades 
inte ett starkare motstånd från forskare, politiska partier och lärarkåren? 
Tesen i föreliggande avhandling är att kommunalisering av skolans peda-
gogiska personal 1989 var avgörande för 1990-talets utbildningspolitiska 
utveckling. Förslaget om en kommunalisering av ansvar för skolans peda-
gogiska personal ledde till en stor politisk strid, präglat av lärarstrejker 
och motstånd från politiska partier och den statliga skolbyråkratin. Trots 
detta motstånd lyckades regeringen vinna en knapp majoritet för kommu-
naliseringspropositionen i riksdagen (Jarl 2012, Ringarp 2011). Efter att 
oppositionen mot kommunaliseringen nedkämpats låg vägen öppen för 
den fjärde reformvågen. Kommunaliseringen och nedläggningen av SÖ 
följdes av en avveckling av den statliga granskningen av läromedel, infö-
rande av ett schablonbaserat statsbidragssystem för skolan, samt förbätt-
rade etablerings- och finansieringsvillkor för fristående skolor. Vid en 
jämförelse av utbildningspolitiken mellan Sverige och USA framstår den 
svenska lärarkårens splittring och acceptans av kommunalisering och 
marknadsstyrning i skolan som avgörande. I USA har förslag till privata 
skolval och förbättrade villkor för fristående skolor mött organiserat mot-
stånd från en relativt enig lärarkår, vilket är en viktig orsak till att dessa 
förslag inte har förverkligats i någon större utsträckning (DeBray-Pelot 
2007).  

Teorin i föreliggande avhandling är att den fjärde reformvågen 1989–
1996 var ett resultat av samverkan mellan ekonomiska, politiska och ideo-
logiska strukturer. Den ekonomiska krisen 1990–1993 bidrog till ett ifrå-
gasättande av den svenska välfärdsmodellens livsduglighet och skapade 
ökat tryck för politiska reformer (Ryner 2002). Förändrade politiska styr-
keförhållanden i samhället, en försvagad arbetarrörelse och en starkare 
borgerlighet, bidrog till genomslag för marknadsliberal politik (Wahl 
2009). En föreställning om utbildning som ett ”private good” blev tongi-
vande i samhället och vägledande för skolans centrala aktörer som fors-
kare, medier, skoladministratörer och politiker (Englund 1996a, Wiklund 
2006).  Den utbildningspolitiska utvecklingens kontingens visas av att en 
annorlunda utgång av kommunaliseringsstriden förmodligen hade skapat 
oöverkomliga hinder för fortsatta reformer. En seger för kommunalise-
ringsreformens motståndare skulle förmodligen ha lett till en annorlunda 
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utbildningspolitisk utveckling under 1990-talet (Jarl 2012). Samverkande 
ekonomiska, politiska, ideologiska strukturer i kombination med utfallet 
av kommunaliseringsstriden skapade ett samhälleligt möjlighetsrum för 
det utbildningspolitiska systemskiftet mot marknadsstyrning av skolan. 
Centralt var också att det redan fanns ett utarbetat utbildningspolitiskt 
reformprogram som kunde implementeras under gynnsamma samhälleliga 
omständigheter. 
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8.5 Reflektioner kring marknadsstyrning av skolan 
Ett grundläggande problem för den läroplansteoretiska forskningen under 
1970- och 1980-talet var frågan om utbildningssystems roll för social 
reproduktion och social förändring. Enligt konfliktorienterad läroplanste-
ori handlar större utbildningspolitiska reformer om strävanden till att 
använda skola och utbildning för att förändra samhället i progressiv eller 
konservativ riktning (Apple 1982, Englund 1986/2005). Ur ett konflikto-
rienterat läroplansteoretiskt perspektiv kan den tredje reformvågen 1969–
1978 förstås som ett uttryck för samhälleliga strävanden i utbildningspoli-
tiken till ökad jämlikhet och social förändring genom minskad differentie-
ring och en ökning av utbildningsresurser till underprivilegierade elever. 
Den fjärde reformvågen 1989–1996 kan förstås som ett uttryck för sam-
hälleliga strävanden till ökad ojämlikhet och social reproduktion genom 
privata skolval och ökad skolsegregation (jfr Ball 2008). Självfallet genom-
fördes inte reformerna med intentionen att skapa ökad ojämlikhet och 
segregation i skolan, utan målsättningen var ökad flexibilitet, effektivitet 
och valfrihet. Politiska reformer baseras dock på val mellan oförenliga 
målsättningar. Statlig styrning för likvärdighet i skolan är inte förenlig 
med markandsstyrning karaktäriserad av fria val av skola för elever och 
föräldrar och fri etableringsrätt för fristående skolor (Alexandersson 2011, 
Arnman, Järnek, & Lindskog 2004, Vlachos 2012).  

En central bakgrund till 1990-talets utbildningspolitiska reformer är 
kritiken av den offentliga enhetsskolan som ineffektiv, ojämlik och oflexi-
bel under 1970- och 1980-talet.118 I ljuset av 2000-talets allvarliga pro-
blem med minskad likvärdighet och försämrade resultat framstår denna 
kritik som missvisande. I ett historiskt och internationellt perspektiv fram-
står 1970- och 1980-talet som en mycket framgångsrik period för svensk 
skola präglad av hög likvärdighet och goda kunskapsresultat (SOU 
2014:5). Paradoxalt nog har den fjärde reformvågen, vilken i alla fall del-
vis genomfördes som ett svar på upplevda problem med skolans styrning, 
följts av en reell skolkris på 2000-talet. Marknadsstyrning av skolan har 
lett till ökad segregation, minskad likvärdighet och försämrade resultat i 
svensk skolan under 2000-talet (Andersson, Malmberg & Östh 2012, 

118 Kritiken av enhetsskolan från konservativt håll handlade till stor del om att 
jämlikhetssträvanden lett till fokus på social fostran och försämrad kunskapsför-
medling i skolan (t.ex. Hadenius 1990). Kritiken från progressivt håll handlade till 
stor del om att införande av enhetsskola inte ledde till en större utjämning av ut-
bildningsresultat mellan sociala grupper (t.ex. Arnman & Jönsson 1983). 
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Bäckström 2015, Holmlund m.fl. 2014, Jakobsson 2013, Skolverket 2012, 
2013).119

Marknadsstyrning av skolan i Sverige och internationellt har inte infriat 
förväntningar om ökad effektivitet eller bättre skolresultat (kap. 2.4). 
Orsaker till marknadsmisslyckanden i skolan är komplexa, men mycket 
kortfattat kan de härledas till att skolmarknader karaktäriseras av bris-
tande information, inlåsningseffekter, och att skolval generellt baseras på 
elevpopulationens sociala bakgrund och inte på skolans kvalitet 
(Blomquist & Rothstein 2008, Green 2005). Marknadsstyrningens pro-
blem uppmärksammades redan under slutet av 1990-talet i den utbild-
ningspolitiska debatten. Under 2000-talet har staten försökt hantera dessa 
problem genom en successivt starkare reaktiv resultatstyrning av skolan 
genom nationella prov, tidigare betyg, statliga inspektioner och utvärde-
ringar (Bergh 2010, Forsberg & Wallin 2006b). Trots införandet av en 
stark resultatstyrning av skolan finns inga indikationer på att dessa refor-
mer bidragit till att minska skolans problem med fallande resultat och 
minskad likvärdighet (Skolverket 2013).  

Marknadsstyrning förefaller ha bidragit till en ökad diskrepans mellan 
nationella politiska målsättningar och faktiska utfall i skolan. Existerande 
styrningsprinciper verkar inte i särskilt hög utsträckning förenliga med 
läroplanens skrivningar om en nationellt likvärdig skola (Forsberg & Wal-
lin 2006b, SOU 2014:5). Privata skolval, privata huvudmän och konkur-
rens i skolsystemet sammanfaller inte nödvändigtvis med nationella mål-
sättningar om likvärdighet, minskad skolsegregation och en stärkt lärar-
profession (Vlachos 2012). Införandet av marknadsstyrning skulle leda till 
ökad individuell valfrihet, bättre undervisning och ett mer effektivt skolsy-
stem utan att försämra likvärdigheten i skolan. De senaste tjugo årens 
erfarenheter av försämrad likvärdighet och ökad skolsegregation indikerar 
att marknadsstyrning och likvärdighet i skolan är oförenliga målsättning-
ar. Under två decennier har regeringar av olika färg försökt hantera sko-
lans problem med försämrad likvärdighet och fallande kunskapsresultat 
genom statlig resultatstyrning. Grundproblemet är att politiska målsätt-
ningar om ökad likvärdighet och jämlikhet inte kan realiseras utan en 
förändring av marknadsstyrningen (Pierre 2007). Offentligt eller privat 

119 Det är väl belagt i forskningen att segregation i skolan leder till försämrade 
skolresultat och sämre framtida livschanser för underprivilegierade elever, samt att 
minskad segregation i skolan har en utjämnande effekter (Johnson 2011, Sharkey 
2013). 
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inflytande i skolan har således en stor betydelse för vilka utbildningspoli-
tiska målsättningar som är möjliga att förverkliga, vilket har påvisats i 
föreliggande avhandling. 
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Summary 

From Equity to Markets: A Study of Public and Private Influence on School 
Governance in Swedish Education Policy 1969 –1999. 

Introduction and purpose 
This thesis deals with a fundamental shift in Swedish education policy 
during the 1980s and 1990s: from public influence in the school system 
through state governance, to private influence in the school system 
through market governance. For most of the 20th century, the dominant 
aim of Swedish education policy was an integrated public school system 
under national state control. During the post-war era (1945–1989), this 
policy led to Sweden having one of the most centralized and uniform 
school systems in the world. In the 1980s and 1990s, however, there was a 
major shift in Swedish education policy towards decentralization, deregu-
lation and marketization of the school system. The overall aim of this 
thesis is to provide a deeper understanding of the nature and causes of this 
shift.  

The relevance of this study is based on four observations. First, many 
studies have demonstrated the effects of the education reforms during the 
1980s and 1990s in schools but changes in education policy have been 
given less attention. Second, education policy changes that are studied in 
this thesis represent a profound break with the education policy during the 
post-war era. Third, during the 2010s, the education policy reforms in the 
1980s and 1990s have received renewed attention in the political debate. 
The rapidly increasing numbers of pupils in publicly funded private 
schools, and increasing school segregation, have led to concerns regarding 
the viability of school choice and competition in the school system. 
Fourth, Swedish education reforms during the 1980s and 1990s are an 
interesting case from an international perspective. The marketization of 
the Swedish school system has gone much further than is usually the case 
internationally, which is unexpected in a country with a history of social 
democratic policies. 

In this thesis attention is directed towards public and private influence 
on school governance. Public and private are ambiguous concepts and 
have various meanings and applications. Here, public influence refers to 
state governance of the school system, and private influence refers to the 
influence of private persons in the school system: parents, pupils and pri-
vate principal organizers of schools. Governance is an extensive concept, 
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which is often differentiated into more precise forms of governance, like 
economic, ideological or political. In this thesis, however, no differentia-
tion is necessary because public and private influence in the school system 
can be expressed through all forms of governance.  For example, a form of 
economic governance of the school system through a public funding sys-
tem connected to specific requirements can increase state control of 
schools; on the other hand, a public funding system consisting of school 
vouchers can increase the influence of private persons.  The purpose of 
this thesis is to identify changes in Swedish education policy regarding 
public and private influence in the school system between 1969 and –
1999. This purpose can be expressed in two research questions: 

• Which education ideology perspectives and which dominant prob-
lems can be identified in education policy regarding public and
private influence on school governance between 1969 and –1999?

• How does the impact of education ideology perspectives change,
and what do these changes mean for public and private influence
on school governance between 1969 and –1999?

Drawing on previous research into periods involving a major change in 
education, policy goals are understood as reform waves. This thesis argues 
that four reform waves can be identified in Swedish education policy dur-
ing the 1900s: 1918–1927, 1948–1962, 1969–1978 and 1989–1996: The 
first one (1918–1927) led to a more integrated six-year public school; the 
second one (1948–1962) led to an integrated nine-year public school; and 
the third one led to a more integrated secondary school. For most of the 
20th century, circa 1918-1975, Swedish education policy is characterized 
by aims to increasing the state control of the school system. This develop-
ment, however, is questioned in the 1970s with demands for decentraliza-
tion, critique that is further developed in the 1980s and 1990s with de-
mands for market governance of the school system. Since the 1990s, there 
has been a large expansion of publicly funded private schools, school seg-
regation has increased and school results have fallen. Various theories 
explaining these developments have been presented within the social sci-
ences. The dominant view is that education reforms during the 1990s: 
school choice, school vouchers, and public financing of private schools, 
are the main causes. In this context some researches have argued that 
school systems are particularly prone to market failure, and that market 
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governance of school systems in general has failed to deliver the promised 
increased efficiency and improved results.  

Theory and Methodology 
This thesis takes its theoretical points of departure from Critical Realism, 
Neo-Marxism and a middle range theory (MR-theory) consisting of six 
education ideologies. A Critical Realist perspective on social science and 
social phenomena has three major implications for this thesis: First, there 
is an ambition to go beyond empirical observations and provide an expla-
nation for observed changes in Swedish education policy. Second, social 
phenomena are understood as co-determined by interacting economic, 
political and ideological social structures, which provide the main frame of 
reference for an explanation of the fourth reform wave. Third, an under-
standing of science as an interaction between theory and empirical obser-
vations has inspired the use of abduction and an MR-theory during the 
first phase of the empirical analysis. 

In this thesis, curriculum theory provides a theoretical framework for 
understanding the societal basis of education policy. Since the reconceptu-
alization of curriculum theory in the early 1970s, it has been concerned 
with how education and the school system are circumscribed by society. 
From this general interest within the field of curriculum theory, several 
perspectives were developed for understanding the relationship between 
society and the education system: In the 1970s, there was a dominance of 
structural perspectives and a focus on economic factors; in the 1980s, 
there was a dominance of conflict-oriented perspectives and a focus on 
political factors; in the 1990s, there was a dominance of post-structural 
perspectives and a focus on ideological factors. This differentiation of 
curriculum theory is used to categorize previous research on the education 
reforms in Sweden during the 1980s and 1990s into three perspectives: 
research with a focus on the economy and globalization; research with a 
focus on the political struggle within the nation state; and research with a 
focus on the dominant ideas in society. This categorization provides the 
basis for a discussion about societal causes of the fourth reform wave in 
Swedish education policy. From a Neo-Marxist perspective, the interac-
tion between economic, political and ideological social structures is under-
stood as the basis for a dominant ideology in society. This dominant ide-
ology is an expression of the balance of power between social forces and 
expresses itself first and foremost within the State itself. The content of 
state education policy is understood as a reflection of this dominant edu-
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cation ideology in society at a particular moment in time. Changes in the 
balance of power in society are seen as leading to a corresponding adjust-
ment of the dominant education ideology and state education policy.  

For the purpose of the empirical analysis an MR-theory is constructed 
which consists of six education ideology perspectives. Three of these per-
spectives represent aims for public influence through state governance of 
the school system: the organism perspective (reproduction of society as the 
main goal), the equivalent perspective (efficiency and equity as the main 
goals) and the equality perspective (equality in society as the main goal); 
and the other three represent aspirations for private influence in the school 
system: the parental perspective (parental influence as the main goal), the 
market perspective (efficiency, school choice, private schools as the main 
goals), and the client perspective (influence for clients as the main goal). 
The six education ideology perspectives are based both on theories about 
public and private authority in schools, and on actual prevalent aims in 
Swedish education policy during the 20th century. These six perspectives 
are the main analytical instruments for an ideology analysis of official 
government reports, government department reports and government bills. 
The ideology analysis is divided into four steps.  First: Which education 
ideology perspectives can be identified in education policy documents 
during the 1900s? The result from the first step is the MR-theory of six 
education ideology perspectives, which has been described above. The 
results from Steps 2–4 of the analysis are presented in three chapters 
(Chapters 5–8). Each chapter is structured on the basis of the following 
research questions (Steps 2–4): 2) Which problems are dominant in educa-
tion policy documents 1969–1999? 3) Which of six education ideology 
perspectives can be identified in education policy documents 1969–1999? 
4) How does the impact of these perspectives change, and what are the
implications of these changes for public and private influence on school
governance 1969–1999?

Results 
The second step is an analysis of the dominant problems in Swedish edu-
cation policy 1969–1999. During the 1950s and 1960s, the main goal of 
Swedish education policy was an integrated public school system under 
national government control. The aim was to create a school system in 
which social class had less of an impact on access to education, education-
al results and differentiation into various study routes. In the 1970s, an 
integrated public school system had been established. Then, however, it 
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became increasingly clear that social inequities in schools were still being 
reproduced within an integrated public school system. The problem of 
social reproduction in schools is the main frame of reference for the Swe-
dish education debate during the 1970s. During this period the dominant 
view was that these social inequities required a rigorous government re-
sponse: more integration between different courses within schools, and 
targeted measures for disadvantaged pupils. In the late 1970s and the early 
1980s, however, demands for decentralization and increasing influence for 
clients in the school system challenged national state control. Prevailing 
social inequalities in schools led to an increasing skepticism regarding state 
governance and attempts to equalize the school system. The dominant 
view in education policy changed to a more critical perspective regarding 
the ability of the government to solve problems in the school system and 
the supposed inefficiency and inflexibility of the public school. In the 
1980s, two different reform proposals were developed in response to this 
critique of the public schools, the reform proposal for market governance 
and the reform proposal for client influence. During the 1980s, the de-
mands for client influence in the school system were dominant in educa-
tion policy. In the 1990s, however, the benefits of market governance of 
the school system became the dominant view, which was described as the 
solution to problems of inefficiency, inflexibility and centralization. 

The third and fourth steps consist of an analysis of the impact of educa-
tion ideology perspectives in education policy documents 1969–1999. The 
main result is that there has been a profound transformation in Swedish 
education policy: From a dominance of education ideology perspectives 
that promote public influence in the school system to a dominance of edu-
cation ideology perspectives that promote private influence in the school 
system. In the first period of the analysis (1969–1980), education policy is 
characterized by aims for strong state control of the school system. The 
equivalence perspective has the strongest impact and is the hegemonic 
perspective in education policy. Strong state control is seen as an essential 
requirement for an efficient and equitable school system. The equality 
perspective also has some impact during the period. Equality of results and 
state directed distribution of resources to disadvantaged pupils are seen as 
important policy goals during the period. The client perspective has some 
impact during the period, which is an expression of an increasing criticism 
of state control of the school system and demands for increased client 
influence and decentralization of the school system during the second half 
of the 1970s. The results indicate that the second period of the analysis 
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(1980–1998), can be seen as a transitional period. In this period, educa-
tion policy is characterized by goals of both public and private influence in 
the school system. The equivalence perspective is prevalent during this 
period but is increasingly challenged by the client- and market perspec-
tives. State governance with the goal of an integrated and equitable school 
system is questioned, a critique followed by demands for client influence 
and marketization of the school system. These demands, however, are not 
strong enough to produce a significant change of education policy during 
the period.  

In the third period of the analysis (1989–1999), education policy is 
characterized by a dominance of private influence on the school system. 
The impact of the market perspective in education policy leads to a re-
structuring of the school system along the lines of school choice, school 
vouchers, deregulation and privatization. The hegemony of the market 
perspective is associated with a significant weakening of both the equiva-
lent- and the client perspective in education policy. Aims for increasing 
client influence in schools is marginalized and replaced by demands for 
school choice, and the centralized school system is described as too inflex-
ible in a society characterized by social change and globalization. During 
the first half of the 1990s, there is an emphasis on a deregulated market 
governance of the school system. During the second half of the 1990s, 
however, there is a shift in education policy towards an emphasis on regu-
lated market governance through state governance by results.  
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Tabell 5 Summary of results 

Period 1969–1980 1980–1988 1989–1999 
Public and 
private influ-
ence in the 
school system 

Emphasis on 
public influence: 
Aspirations to an 
equivalent and 
equal school are 
dominant.     
Some tendencies 
toward increas-
ing private influ-
ence of clients. 

Public and pri-
vate influence: 
The dominance 
of public influ-
ence is chal-
lenged by in-
creasing demands 
for market gov-
ernance and 
influence of 
clients. 

Emphasis on 
private influence: 
Hegemony of 
market govern-
ance leads to a 
weakening of 
public influence. 

Dominant   
problems in 
education 
policy 

State governance 
is portrayed as a 
necessary condi-
tion for an 
equivalent and 
equal school 
system. Increased 
influence of 
clients is por-
trayed as a solu-
tion to a lack of 
local influence in 
schools. 

The public 
school is por-
trayed as inflexi-
ble and ineffi-
cient. Two dif-
ferent reform 
proposals: Mar-
ket governance 
or increased 
client influence in 
the school sys-
tem. 

The market 
governance of 
the school system 
is portrayed as 
the solution to 
problems with 
inefficiency, 
insufficient client 
influence and an 
inflexible organi-
zation. 

Dominant 
education 
ideology 

Hegemonic 
equivalence 
perspective.  
Impact of the 
equality- and the 
client perspec-
tive. 

Slight dominance 
off equivalence 
perspective. 
Weakening of the 
equivalence 
perspective. 

Hegemonic mar-
ket perspective. 
Weakening of the 
equivalence- and 
the client per-
spective. 
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Conclusion 
The results of this thesis show that there was a profound shift in the dom-
inant goals in Swedish policy education at the end of the 1980s and the 
1990s. This shift towards market governance of the school system is un-
derstood as a fourth reform wave in education policy 1989–1996. From a 
theoretical perspective consisting of Critical Realism and curriculum theo-
ry, this shift in education policy is discussed in relation to economic, polit-
ical and ideological developments in Sweden during the 1980s and 1990s. 
The hypothesis in this thesis is that the fourth reform wave can be ex-
plained as the result of a combination of these factors. Economic crises 
undermined the support for the public sector; a rightward shift in politics 
and a weakening of the labor movement led to an ascendency of market –
oriented policies; and a dominance of neoliberal ideas challenged the idea 
that there are public goods in society outside those of the market place. 
This thesis argues that the successful decentralization of responsibility of 
teachers to municipalities in 1989 was of critical importance. After the 
resistance among the school bureaucracy and teachers unions had been 
broken, a pathway was cleared for a radical transformation of the Swedish 
school system. Finally, in a discussion regarding the consequences of the 
market governance of the school system since the 1990s, it is argued that 
market governance is contrary to equity in the school system. It is further 
argued that this contradiction needs to be overcome for education policy 
goals for increasing equity and decreasing school segregation to be suc-
cessful. 
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Bilaga 1 

Tabell 6. Elever i fristående skolor 1992–2015120 

Läsår Antal 
grundskola 

Andel 
procent 

Antal 
gymnasieskola 

Andel 
procent 

1992/93 9 946 1,0 5 214 1,7 
1993/94 13 689 1,5 5 570 1,8 
1994/95 17 273 1,9 6 068 2,0 
1995/96 20 247 2,2 7 200 2,3 
1996/97 23 310 2,4 8 313 2,7 
1997/98 26 933 2,7 9 579 3,1 
1998/99 30 682 3,0 10 916 3,5 
1999/00 35 175 3,4 13 818 4,5 
2000/01 43 072 4,1 17 053 5,6 
2001/02 52 796 5,0 18 865 6,1 
2002/03 60 045 5,7 26 412 8,2 
2003/04 67 054 6,4 34 504 10,3 
2004/05 71 451 7,0 41 530 11,9 
2005/06 76 145 7,6 48 291 13,4 
2006/07 80 712 8,4 56 547 15,0 
2007/08 86 205 9,2 67 740 17,4 
2008/09 89 444 9,9 77 454 19,5 
2009/10 95 948 10,8 85 510 21,7 
2010/11 105 136 11,9 91 975 23,8 
2011/12 112 144 12,6 94 060 25,5 
2012/13 119 695 13,3 91 537 26,0 
2013/14 125 960 13,7 85 079 25,8 
2014/15 133 942 14,1 83 386 25,8 

120 Uppgifterna kommer från Skolverket (2015), databasen SiRiS, jämförelsetal för 
huvudmän. 
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Bilaga 2 

Tabell 7. Genomslag för utbildningsideologiska principer 1969–1980 

Dokument O L J F M B 
Lgr 69 0 3 2 0 0 0 
SOU 1973:48 0 3 0 0 0 0 
SOU 1974:36 0 2 0 0 0 0 
SOU 1974:53 0 2 2 0 0 2 
SOU 1975:9 0 2 2 0 0 2 
SOU 1976:10 0 3 0 0 0 0 
DsU 1977:20 0 2 0 0 0 3 
SOU 1977:48 0 2 0 0 0 0 
DsU 1978:6 0 2 1 2 0 0 
SOU 1978:4 0 3 2 0 0 2 
SOU 1978:52 0 2 0 0 0 2 
SOU 1978:65 0 1 2 0 0 2 
Prop. 1978/79:100 0 2 2 0 0 2 
Prop. 1979/80:182 0 0 0 0 0 2 

Tabell 8. Genomslag för utbildningsideologiska principer 1980–1988 

Dokument O L J F M B 
Lgr 80 0 2 2 0 0 1 
SOU 1980:5 0 2 0 0 0 1 
SOU 1980:21 0 0 1 1 0 2 
DsU 1981:7 0 1 0 0 0 0 
SOU 1981:34 0 3 0 1 0 2 
Prop. 1982/83:1 0 2 0 1 0 0 
SOU 1983:1 0 2 0 0 0 0 
SOU 1984:83 0 0 2 0 1 1 
SOU 1984:84 0 0 0 0 0 2 
SOU 1985:28 0 1 2 1 1 3 
SOU 1985:30 0 2 0 0 0 3 
Ds Fi 1985:7 
Ds Fi 1986:14 

0 1 0 0 3 0 

DsU 1987:1 0 3 1 0 0 0 
SOU 1987:3 0 0 0 0 3 0 
SOU 1988:20 0 3 1 0 1 2 
Prop. 1988/89:4 0 3 0 0 1 2 
Prop. 1986/87:100 
Prop. 1987/88:100 
Prop. 1988/89:100 

0 2 3 0 1 0 



MATTIAS BÖRJESSON Från likvärdighet till marknad   249 

Tabell 9. Genomslag för utbildningsideologiska principer 1989–1999 

Dokument O L J F M B 
Prop. 1989/90:41 0 1 0 0 0 2 
Prop. 1990/91:18 0 2 0 0 2 2 
SOU 1990:14 0 1 1 0 3 0 
SOU 1990:44 0 0 1 0 2 1 
Prop. 1990/91:100 0 2 2 0 2 0 
Prop. 1990/91:115 0 1 0 0 2 3 
Ds 1991:18 
Ds 1991:21 

0 1 0 0 2 1 

Prop. 1991/92:95 0 0 0 0 3 0 
Prop. 1991/92:100 0 1 2 0 3 0 
SOU 1992:38 0 2 1 0 2 0 
SOU 1992:54 
Ds 1992:7 
Ds 1993:27 
Ds 1994:50 

0 0 0 0 3 0 

SOU 1992:94 0 1 1 0 3 2 
SOU 1993:16 0 1 1 0 3 0 
Prop. 1992/93:230 0 1 0 0 3 0 
Prop. 1992/93:100 
Prop. 1993/94:100 

0 1 2 2 3 0 

Ds 1994:56 
Ds 1994:72 

0 2 0 0 3 0 

Prop. 1993/94:188 
Ds 1994:123 
Ds 1995:5 

0 0 1 2 1 2 

Prop. 1994/95:100 0 2 2 0 2 2 
SOU 1995:109 0 1 1 0 2 0 
SOU 1995:113 0 0 0 0 2 2 
Prop. 1995/96:200 0 1 0 1 2 2 
SOU 1996:22 
SOU 1997:121 

0 1 2 2 1 3 

Prop. 1996/97:1 
Prop. 1997/98:1 
Prop. 1999/2000:1 

0 2 2 0 2 0 

Tabellförklaring, bilaga 2: 
O= Organismprincipen 0= Inget genomslag 
L= Likvärdighetsprincipen 1= Genomslag som  
J= Jämlikhetsprincipen underideologi 
F= Föräldrarättsprincipen 2= Genomslag 
M= Marknadsprincipen 3= Starkt genomslag 
B= Brukarinflytandeprincipen 
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