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1. Bakgrund och definitioner 

Denna	utrednings	huvudfråga	är	att inom	ramen	för	Lärarförbundets	nationella	och	inter-
nationella	samarbete	analysera	marknadsstyrningens	och	valfrihetens	effekter	för	skolans	
likvärdighet.	Den	första	frågan	är	att	analysera	begreppet	likvärdig.	
Enligt	skollagen	ska	hela	det	svenska	utbildningsväsendet	vara	likvärdigt.	”Alla ska, obe-
roende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika 
tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmel-
ser i denna lag.”	Skollagen	kapitel	1	paragraf 	8,	2010	års	skollag.
 ”Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom 
fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas.”	Skollagen	kapitel	1	paragraf 	9.	

Inom	skolväsendets	olika	skolformer	har	likvärdighetsbegreppet	delvis	olika	innehåll.	
Inom	förskolan	är	det	andra	betoningar	av	likvärdigheten	som	gäller	än	inom	gymna-
sieskolan	till	exempel.	Inom	grundskolan,	som	är	en	obligatorisk	skolform,	ställs	det	
särskilda	krav	på	likvärdighet	som	inte	gäller	för	de	frivilliga	skolformerna.	I	en	skolform	
där	alla	är	tvungna	att	gå	har	samhället	påtagit	sig	ett	särskilt	ansvar	för	att	alla	ska	be-
handlas	lika	och	ges	lika	förutsättningar.	Grundskolan	är	dessutom	av	avgörande	bety-
delse	för	individens	fortsatta	studier	och	för	inträdet	på	arbetsmarknaden.	

Även	för	utredningens	andra	del,	att	analysera	det	fria	valets	och	marknadsstyrningens	
effekter,	skiljer	det	sig	mycket	åt	mellan	skolformerna.	Debatten	om	det	fria	valet	av	
skola	har	i	stor	utsträckning	handlat	om	grund-	och	gymnasieskolan.	Det	förekommer	
fritt	val	och	marknadsstyrning	även	i	andra	skolformer	men	i	mindre	omfattning.	Det	
återspeglas	också	i	de	utredningar,	skrifter,	rapporter	och	avhandlingar	som	behandlar	
det	fria	valet	av	skola	och		marknadsstyrning.	Till	stor	del	handlar	det	om	grundskolan.	
Denna	utredning	har	därför	koncentrerat	analysen	till	den	obligatoriska	grundskolan	och	
i	första	hand	sett	på	effekterna	för	denna	skolform.		

Likvärdighet – ett glidande begrepp
Orden	likvärdig	och	likvärdighet	har	i	skolsammanhang	en	mycket	hög	positiv	ladding	
och	orden	används	ofta	när	olika	skolpolitiska	företrädare	ska	legitimera	sina	ståndpunk-
ter.	I	stort	sett	alla	säger	sig	vilja	ha	en	likvärdig	skola	men	vad	orden	verkligen	betyder,	
det	är	ofta	oklart.	Likvärdighet	är	dessutom	ett	begrepp	som	varierar	över	tid;	begreppet	
tolkas	olika	vid	olika	tidpunkt	och	vad	denna	utredning	har	kunnat	finna	har	ordet	ingen	
vedertagen	definition	inom	skolpolitiken.		

Om	man	ser	till	hur	orden	likvärdig	och	likvärdighet	används	är	det	ofta	tillsammans	
med,	eller	som	synonymer	till,	ord	som	jämlikhet,	jämställdhet	och	likställdhet.	Särskilt	
vanligt	är	att	orden	likvärdighet	och	jämlikhet	används	som	synonymer.

Bakgrunden	till	att	likvärdigheten	slås	fast	i	skollagen	är	den	långa	strid	som	fördes	
om	den	svenska	skolpolitiken	och	som	handlade	just	om	skolans	likvärdighet.	Under	
1800-talet	var	det	svenska	utbildningssystemet	starkt	uppdelat.	Samhällets	eliter	hade	
särskilda	utbildningar	av	hög	kvalitet	medan	de	breda	befolkningslagren	i	bästa	fall	hade	
en	grundläggande	utbildning	i	folkskolan.	I	slutet	av	1800-talet	arbetade	liberalerna,	med	
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Fridtjuv	Berg	i	spetsen,	tillsammans	med	socialdemokraterna	för	att	få	ett	mer	likvär-
digt	utbildningssystem.	Huvudargumenten	i	deras	kritik	mot	dåtidens	skola	var	just	den	
bristande	likvärdigheten.	Men	det	var	först	efter	andra	världskrigets	slut	som	det	blev	
en	majoritet	i	riksdagen	för	att	lämna	det	gamla	uppdelade	skolsystemet.	Skolkommis-
sionen,	som	tillsattes	1946,	presenterade	1948	ett	enhälligt	principbetänkande	där	man	
föreslår	att	Sverige	ska	införa	ett	mer	likvärdigt	skolsystem.	Skolkommissionens	huvud-
argument	var	att	skolan	skulle	medverka	i	bygget	av	det	demokratiska	samhället.	För	det	
krävdes	såväl	goda	kunskaper	i	skolans	olika	ämnen	som	en	utbildning	som	gjorde	att	
medborgarna	kunde	delta	i	samhälls-	och	arbetsliv.	

När	grundskolan	infördes	1962	kan	den	beskrivas	som	en	reaktion	mot	det	gamla	paral-
lella	skolsystemet.	Likvärdigheten	manifesterades	genom	att	skolan	skulle	organiseras	på	
ett	likformigt	sätt	över	hela	landet.	Den	kännetecknades	av:

	 en	näst	intill	helt	sammanhållen	grundskola	för	alla	med	få	tillvalsmöjligheter,

	 den	sammanhållna	klassens	princip,

	 förbud	mot	permanenta	nivågrupperingar,

	 en	strävan	efter	allsidig	social	sammansättning	av	klasserna,

	 ett	till	stor	del	enhetligt	innehåll,	styrt	genom	tim-	och	kursplaner,

	 inga	återvändsgränder,

	 en	detaljerad	statlig	resursfördelning	till	varje	skolklass,

	 detaljerade	behörighets-	och	meritvärderingsbestämmelser	för	skolledare	och	lärare,

	 en	restriktiv	inställning	till	enskilda	skolor.	

Under	80-talet	fick	de	offentliga	verksamheterna	inklusive	skolan	kritik	för	att	de	var	
svåra	att	påverka	och	att	de	centrala	statliga	lösningarna	inte	passade	i	alla	kommuner.	
En	våg	av	decentralisering	svepte	över	landet.	I	kritiken	mot	den	offentliga	sektorn	
betonades	individen	framför	kollektivet	och	debatten	om	valfrihet	sköt	fart.	Marknads-
tänkande	och	en	högre	grad	av	ekonomiskt	tänkande	applicerades	på	de	offentliga	verk-
samheterna	och	avreglering	var	en	tydlig	trend.		
Under	slutet	av	80-	och	i	början	av	90-talet	fattades	en	rad	beslut	som	kom	att	få	en	av-
görande	inverkan	på	skolan:

	 Kommunerna	fick	ett	större	ansvar	för	skolan	och	de	fick	det	fulla	ansvaret	för	lä-
rar-	och	skolledartjänsterna.

	 Beslutet	om	det	fria	valet	av	kommunal	skola.

	 Beslutet	om	det	fria	valet	av	fristående	skolor	med	det	så	kallade	skolpengsystemet.

	 Övergång	från	riktade	statsbidrag	till	ett	generellt	kommunbidrag.

	 Övergång	från	regelstyrning	till	högre	grad	av	mål-	och	resultatstyrning.

	 Nya	läroplaner	och	nytt	målrelaterat	betygssystem	med	fasta	kunskapsnivåer	att	
uppnå.
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När	lärar-	och	skolledartjänsterna	fördes	över	till	kommunerna	1991	var	likvärdigheten	
en	huvudfråga.	Dåvarande	skolminister	Göran	Persson	satte	upp	ett	antal	villkor	för	att	
garantera	en	nationell	och	likvärdig	skola:	

	 Konkreta	och	tydliga	mål	i	läroplanerna.

	 Skolans	verksamhet	ska	utvärderas.	(Skolverket	fick	uppgiften	och	resultatet	blev	
den	Nationella	utvärderingen.)	

	 Ett	specialdestinerat	statsbidrag.	(Detta	togs	bort	av	den	borgerliga	
regeringen	1993.)

	 En	nationell	och	likvärdig	lärarutbildning	av	hög	kvalitet	plus	en	satsning	på	
fortbildning	av	lärarna.

	 Centralt fastställda	behörighetsregler	för	lärare.		

De	förändringar	som	genomfördes	i	början	av	90-talet	innebar	att	beslutsmakt	flyttades	
från	staten	till	kommunerna	och	professionen,	och	till	föräldrar	och	elever.	Det	sker	
också	en	ideologisk	förflyttning	i	synen	på	skolan.	Perspektivet	flyttas	från	att	skolan	i	
stor	utsträckning	har	varit	en	angelägenhet	för	samhället	till	att	alltmer	bli	en	angelägen-
het	för	individen.	

Dagens	svenska	grundskola	ser	mycket	olika	ut	beroende	på	vilken	kommun	man	stu-
derar.	I	främst	storstadsregionerna	och	i	större	kommuner	är	det	ord	som	mångfald,	va-
riation,	profilering	och	valfrihet	som	gäller	samtidigt	som	skolan	i	många	kommuner	är	
organiserad	ungefär	som	på	80-talet.		

För	att	åskådliggöra	de	förändringar	som	skedde	i	skolpolitiken	under	90-talet	kan	man	
tänka	sig	en	linje	med	1980	års	grundskola	på	ena	ytterkanten	och	med	dagens	skola	på	
den	andra.		

1980 års grundskola 2010 års grundskola
Organisatorisk likhet i alla skolor Organisatorisk frihet – alla skolor olika
Staten beslutar om elevens skolplats Fritt val av skola
Riktade statsbidrag Statsbidrag i en ”säck” till kommunerna
En allsidig social sammansättning av elev-
erna eftersträvas

Elevernas och föräldrarnas val styr elevsam-
mansättningen

Regelstyrning Mål- och resultatstyrning tillsammans med 
regler

En skola styrd av politiker och profession En delvis marknadsstyrd skola

Både	1980	och	2010	års	grundskolor	ska	vara	likvärdiga	enligt	skollagen.	Tomas	Eng-
lund,	professor	vid	Universitetet	i	Örebro	har	visat	att	begreppet	likvärdig	numera	
har	tre	huvudsakliga	betydelser	inom	skolpolitiken.	Först	den	ursprungliga	där	skolan	
betraktas	som	en	samhällsutvecklande	kraft	med	en	central	uppgift	att	verka	för	ökad	
jämlikhet	mellan	olika	grupper	i	samhället	och	där	målsättningen	är	att	minska	skillnader	
mellan	skolor	och	elever.
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Under	slutet	av	80-talet	och	början	av	90-talet	växte	en	ny	tolkning	av	begreppet	lik-
värdig	fram.	Nu	kom	likvärdig	även	att	betyda	valfrihet,	föräldrarätt	och	profilering.	Att	
välja	skola	är	centralt	i	denna	tolkning	av	likvärdighetsbegreppet	och	skolan	blir	ett	red-
skap	för	individen	att	utvecklas.

Under	slutet	av	90-talet	och	under	2000-talet	har	likvärdighetsbegreppet	alltmer	kommit	
att	betyda	måluppnående,	resultat	och	kvalitet.	Genom	att	granska	skolans	utbildnings-
resultat	kan	man	avgöra	likvärdigheten	och	skolans	resultat	kommer	i	fokus.	

På	den	rikspolitiska	nivån	är	begreppet	likvärdig	därmed	på	väg	att	tömmas	på	innehåll.	
Det	är	ett	ord	som	lyfts	fram	i	högtidstalen	och	i	skollagens	portalparagrafer	men	efter-
som	det	kan	betyda	olika	saker	har	begreppet	inte	någon	större	praktisk	betydelse	för	
den	verkliga	skolpolitiken.	Oavsett	hur	skolpolitiken	utformas	är	skolan	likvärdig.	Lokalt	
däremot	finns	likvärdighetsbegreppet	kvar	i	den	politiska	diskussionen	och	tolkningen	
och	tillämpningen	har	betydelse	för	hur	skolpolitiken	utformas.			

Sammanfattning och definition av begreppet likvärdig 
Att	definiera	likvärdigheten	i	svensk	skola	är	en	vansklig	uppgift.	I	dag	innehåller	be-
greppet	en	rad	motstridiga	politiska	dimensioner	och	det	är	synnerligen	tolkningsbart.	
Att	ett	så	centralt	begrepp	som	likvärdighet	har	så	olika	betydelse	beror	dels	på	att	det	
inte	finns	någon	allmänt	fastställd	definition	och	dels	på	att	alla	olika	skolpolitiska	läger	
vill	utnyttja	den	positiva	klang	som	begreppet	har.	Men	för	den	skolpolitiska	diskussio-
nen	är	det	problematiskt	att	begreppet	inte	har	en	någorlunda	entydig	definition.	Debat-
ten	blir	förvirrad	om	begreppet	har	olika	betydelse	beroende	på	vem	som	talar.	För	att	
få	klarhet	måste	man	välja	huvudinriktning	för	begreppet.	

I denna utredning definieras likvärdig som att det ska vara så små skillnader som 
möjligt i måluppfyllelse mellan elever, skolor och kommuner. Det ska också vara 
små skillnader i måluppfyllelse mellan elever med olika socioekonomisk bak-
grund, mellan elever med utländsk och svensk bakgrund och mellan pojkar och 
flickor. Skolan har en kompensatorisk roll, att sträva efter att ta tillvara det bästa 
hos alla elever och motverka skillnader mellan skolor och elever. 

En	utveckling	som	går	mot	ökade	skillnader	i	ovanstående	avseenden	beskrivs	som	en	
försvagning	av	likvärdigheten	och	en	utveckling	som	minskar	skillnaderna	beskrivs	som	
en	förstärkning	av	likvärdigheten.

Marknadsstyrning och valfrihet – bakgrund och definitioner 
Den	svenska	modellen	för	marknadsstyrning	av	skolan	innebär	att	föräldrar	och	elever	
kan	välja	en	kommunal	eller	en	fristående	skola.	Den	summa	pengar	som	en	normalelev	
kostar	hemkommunen	följer	då	med	eleven	till	den	valda	skolan.	

Med	denna	modell	sker	ingen	priskonkurrens	utan	värdet	av	den	så	kallade	”skol-
pengen”	fastställs	av	elevens	hemkommun.	Istället	för	en	priskonkurrens	är	det	skolans	
kvalitet	på	utbildningen	som	ska	locka	elever.	Denna	modell	för	marknadsstyrning	bru-
kar	kallas	kundvalsmodell.	Beroende	på	hur	bidragssystem	och	regelverk	utformas	får	



7 (40)

man	en	starkare	eller	svagare	marknadsstyrning.	Med	förmånliga	ekonomiska	bidrag	och	
regler	ökar	marknadseffekten	medan	motsatsen	ger	svagare	effekt.	

Inom	entreprenadsystemet,	som	främst	används	inom	vuxenutbildningen,	används	en	
annan	form	av	marknadsstyrning	som	brukar	kallas	beställarmodell.	Där	sker	det	en	
kommunal	upphandling	av	utbildning	och	den	entreprenör	som	klarar	de	uppställda	
kvalitetskraven	till	lägsta	pris,	får	uppdraget.	Med	denna	modell	sätts	pris	och	kostnader	
i	fokus	och	en	priskonkurrens	sker.	I	allmänhet	har	eleverna	inget	fritt	val	utan	de	blir	
tilldelade	en	plats.	Upphandlingen	görs	om	regelbundet	vartannat	eller	vart	tredje	år.	
	
Ordet	valfrihet	är	också	ett	begrepp	som	används	på	olika	sätt.	Från	början	avsågs	möj-
ligheten	att	välja	inom	skolan.	Under	en	viss	del	av	skoltiden	finns	det	ett	antal	valalter-
nativ	för	eleverna.	Från	och	med	1990	infördes	möjligheten	att	välja	en	annan	kommu-
nal	skola	än	den	närmaste	i	hemkommunen.	Från	och	med	1992	blev	det	även	möjligt	
att	välja	en	fristående	skola.	I	denna	utredning	används	valfrihet	i	betydelsen	frihet	att	
välja	annan	kommunal	skola	både	i	den	egna	och	i	andra	kommuner	samt	frihet	att	välja	
en	fristående	skola.	
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2.  Ansvarsfördelning mellan stat, kommun, 
 fristående huvudmän och profession 
 
I	grundlagen	finns	det	kommunala	självstyret	reglerat	som	en	grundprincip.	Men	det	
finns	frågor	som	ska	vara	likvärdiga	i	hela	landet	och	därför	krävs	det	även	en	statlig	
styrning	av	kommunerna,	som	i	skolpolitiken	till	exempel.	I	Ansvarspropositionen	
1990/91:18	beskriver	dåvarande	skolminister	Göran	Persson	den	ansvarsfördelning	som	
ska	gälla	mellan	staten,	kommunerna	och	professionen	efter	besluten	om	kommunernas	
utökade	ansvar	för	skolan.	

	 Staten	ska	ange	mål	och	riktlinjer.	

	 I	skollagen	anges	de	grundläggande	målen	för	utbildningen:	grundläggande	demo-
kratiska	värderingar,	aktning	för	varje	människas	egenvärde	och	respekt	för	den	
gemensamma	miljön.

	 Mål	och	riktlinjer	anges	i	läroplaner	för	de	olika	skolformerna.

	 Läroplaner	ska	primärt	riktas	till	lärare	och	skolledare	men	också	till	huvudmannen.

	 Kommunerna	ska	ansvara	för	att	verksamheten	genomförs	enligt	de	beslut	som	
riksdag	och	regering	fattar.

	 Kommunerna	ska	ha	stor	frihet	att	organisera	verksamheten	och	vara	skyldiga	att	
använda	lärare	utbildade	för	den	undervisning	de	ska	bedriva.

	 Kommunerna	är	skyldiga	att	ge	lärare	fortbildning.

	 Ett	nytt	riktat	statsbidrag	till	skolan	föreslogs.	Kommunerna	fördelar	resurser	till	
skolan.	(Det	ersattes	1993	av	generellt	kommunbidrag.)		

	 Kommunerna	ska	erbjuda	alla	barn,	ungdomar	och	vuxna	en	utbildning	inom	kom-
munen	eller	efter	överenskommelse	i	en	annan	kommun.

	 Ett	system	för	uppföljning	och	utvärdering	skapas,	som	ska	ge	riksdag	och	regering	
en	samlad	bild	av	skolverksamheten.

	 Den	statliga	skoladministrationen	förändras.	(Skolverket	ersätter	Skolöverstyrelsen)	

I	propositionen	beskrivs	att	staten	ska	styra	genom	att	ställa	upp	målen	och	att	skolhu-
vudmännen	ska	genomföra	verksamheten	så	att	målen	nås.	Målen	ska	vara	tydliga	och	
staten	ska	inte	ange	hur	målen	ska	nås.	

I	ansvarspropositionen	står	det	ingenting	om	de	fristående	skolornas	uppgifter	och	ansvar.	
Anledningen	är	att	det	i	början	av	90-talet	fanns	mycket	få	privata	skolhuvudmän	och	att	
man	ansåg	att	de	var	en	mycket	marginell	företeelse.	Man	såg	helt	enkelt	inget	behov	av	att	
särskilt	lägga	fast	de	fristående	huvudmännens	ansvar	och	roll	inom	skolväsendet.	

Fram	till	90-talet	var	skolledarna	och	lärarna	relativt	detaljerat	styrda	genom	skollag,	
skolförordningar,	läroplaner	och	kursplaner.	Läroplaner	och	kursplaner	var	betydligt	mer	
detaljerade	än	dagens	och	de	kompletterades	med	råd	och	anvisningar	om	vad	undervis-
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ningen	skulle	innehålla	och	hur	den	skulle	genomföras.	
Men	i	och	med	att	kommunerna	fick	driftansvaret	för	skolan,	fick	också	professionen,	
skolledare	och	lärare	ett	utökat	ansvar.	Lärare	och	skolledare	skulle	ansvara	för	att	verk-
samheten	i	skolan	genomfördes	enligt	de	nya	läroplanerna	som	kom	1994	och	de	fick	
också	ansvaret	för	att	utveckla	verksamheten	i	skolan	på	ett	självständigt	och	ansvarsfullt	
sätt.	Det	poängterades	särskilt	att	beslutsrätten	inte	skulle	fastna	hos	politikerna	i	kom-
munen.	

De	fristående	skolorna	har	fram	till	och	med	2010	haft	ett	uppdrag	som	varit	indirekt	reg-
lerat	i	den	förra	skollagens	nionde	kapitel	i	det	avsnitt	som	handlar	om	de	krav	som	gällde	
för	att	få	tillstånd	att	driva	en	fristående	skola.
En	fristående	skola	blev	godkänd	om	den	bedrev	en	utbildning	som	gav	kunskaper	och	
färdigheter	som	till	art	och	nivå	väsentligen	svarar	mot	de	kunskaper	och	färdigheter	som	
grundskolan	eller	de	andra	skolformerna	förmedlade.	En	fristående	skola	skulle	även	i	öv-
rigt	svara	mot	de	allmänna	mål	och	den	värdegrund	som	gäller	för	utbildning	inom	det	of-
fentliga	skolväsendet.	Därutöver	fanns	krav	på	att	det	skulle	vara	minst	20	elever	i	skolan,	
och	från	och	med	2003	infördes	kravet	att	de	skulle	anställa	behöriga	lärare.

Skolverket	har	beskrivit	regleringen	som	att	de	fristående	skolorna	har	haft	ett	större	fri-
utrymme	att	organisera	sin	verksamhet	än	de	kommunala.	Skillnaderna	har	främst	gällt	
läroplaner,	kursplaner,	timplaner,	betyg	och	fritidshem.	De	fristående	skolorna	har	till	
exempel	kunnat	minska	ner	på	timplanen	och	ge	eleverna	färre	lektioner.	De	har	heller	
inte	varit	tvungna	att	ha	skolhälsovård,	studie-	och	yrkesvägledare	eller	att	förlägga	till	
exempel	slöjdundervisningen	under	hela	läsåret	utan	kunnat	koncentrationsläsa	under	
någon	vecka.	I	och	med	att	riksdagen	har	antagit	en	ny	skollag	under	2010	är	ovanstå-
ende	ändrat.	I	den	nya	skollagen	är	bestämmelserna	för	de	fristående	skolorna	i	stort	
sett	desamma	som	för	de	kommunala.	Borta	är	också	kravet	på	minst	20	elever	i	en	fri-
stående	skola.

Sedan	ansvarsfördelningen	lades	fast	har	de	fristående	skolorna	växt,	både	i	antal	skolor	
och	i	antal	elever.	Det	som	var	en	marginell	företeelse	i	början	på	90-talet	är	i	dag	en	
betydande	andel	av	skolsektorn.	I	landet	som	helhet	var	det	2009	cirka	10	procent	av	
eleverna	i	grundskolan	som	gick	i	en	fristående	skola.	I	storstadsregionerna	gick	cirka	
15–20	procent	av	eleverna	i	grundskolan	i	en	fristående	skola.	Den	kommun	som	har	
flest	elever	i	en	fristående	grundskola	är	Upplands	Väsby	som	har	knappt	40	procent	av	
eleverna	i	privat	regi.	

I	gymnasieskolan	är	siffrorna	ungefär	de	dubbla.	Riksgenomsnittet	ligger	på	knappt	22	
procent	och	i	några	små	kommuner	går	alla	elever,	100	procent,	i	en	fristående	gymna-
sieskola.	Av	de	kommuner	som	har	ett	större	antal	elever	är	det	Österåker	som	ligger	
högst.	Av	deras	743	gymnasieelever	går	drygt	70	procent	i	en	fristående	skola.	
Det	är	inte	den	berörda	kommunen	som	beslutar	om	tillståndet	för	fristående	grund-	
och	gymnasieskolor	utan	det	gör	staten.	Genom	systemet	med	skolpeng	och	den	statliga	
tillståndsgivningen,	har	de	fristående	skolorna	en	egen	fil	vid	sidan	om	den	kommunala	
skolorganisationen.	Uppfylls	de	villkor	som	staten	anger	får	de	sitt	tillstånd	och	kom-
munen	är	skyldig	att	betala	skolpengen.	Ju	större	andel	fristående	skolor	det	är	i	en	
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kommun	desto	mer	beskuren	blir	det	kommunpolitiska	och	kommundemokratiska	in-
flytandet	över	skolans	organisation	och	resursfördelning.	Det	finns	en	gräns	då	man	inte	
längre	kan	beskriva	skolan	som	kommunalt	organiserad,	utan	det	är	marknadens	efter-
frågan	i	form	av	elevers	och	föräldrars	val	som	styr.	

Utöver	bilden	ovan	har	ytterligare	en	faktor	tillkommit	under	2000-talet,	nämligen	fram-
växten	av	skolbolag	och	skolkoncerner.	I	dag	är	det	fem	stora	koncerner	som	dominerar	
den	privata	utbildningssektorn.	Tre	av	de	största	utbildningskoncernerna	ägs	av	riskka-
pitalbolag	varav	två	är	danska.	Uppkomsten	av	skolkoncerner	har	medfört	en	rad	konse-
kvenser	som	man	inte	förutsåg	eller	diskuterade	när	besluten	om	de	fristående	skolorna	
togs.	En	skolkoncern	kan	till	exempel	flytta	skolans	resurser	inom	koncernen	både	till	
andra	kommuner	och	utomlands.		

En	annan	effekt	som	uppstått	är	att	i	en	del	kommuner	har	det	uppenbart	varit	oklart	vil-
ket	ansvar	kommunen	har	för	skolan.	I	en	del	kommuner	har	det	förts	en	debatt	om	att	
alla	grundskolor	i	en	kommun	skulle	kunna	vara	fristående.	I	Mullsjö	kommun	till	exem-
pel,	övervägde	man	för	några	år	sedan	att	låta	ett	skolbolag	ta	över	alla	grundskolor.			
Sedan	90-talet	har	också	modellen	med	avknoppning	av	kommunal	verksamhet	varit	vanlig	
i	flera	kommuner.	Avknoppning	sågs	som	en	snabb	och	bra	metod	att	privatisera	en	stor	
del	av	den	kommunala	verksamheten.	I	flera	kommuner	såldes	förskolor	och	skolor	myck-
et	billigt,	långt	under	marknadsvärdet	och	man	riktade	försäljningen	till	utvalda	enskilda	
personer	i	strid	med	både	kommunallag	och	lagen	om	offentlig	upphandling.	

Ett	annat	exempel	på	att	det	kommunala	ansvaret	för	skolan	är	oklart	är	föreställningen	
om	att	kommunen	är	en	skolhuvudman	som	vilken	som	helst,	och	att	kommunen	kon-
kurrerar	med	privata	skolhuvudmän	på	lika	villkor	på	en	marknad.	
Men	en	kommun	är	inte	vilken	huvudman	som	helst	utan	den	har	ett	särskilt	ansvar	för	
skolväsendet	som	är	betydligt	mer	omfattande	än	vad	de	fristående	huvudmännen	har	
och	detta	särskilda	ansvar	kan	den	inte	överlåta	till	fristående	huvudmän.	
Hur	skolan	övergripande	ska	planeras	och	organiseras	samt	hur	resurserna	ska	fördelas	
är	en	uppgift	för	en	politiskt	vald	nämnd,	som	ska	finnas	i	varje	kommun.	Kommunen	
ska	se	till	att	alla	barn	har	en	skola	av	bra	kvalitet	att	gå	i.	För	de	minsta	barnen	ska	sko-
lan	ligga	i	närheten	av	hemmet	medan	de	lite	äldre	eleverna	klarar	en	längre	skolväg.	Det	
kräver	en	organisation	och	en	planering	av	skolan	som	sträcker	sig	över	flera	år	

Det	är	också	kommunen	som	ansvarar	för	att	skolplikten	upprätthålls.	En	kommun	har	
en	skyldighet	att	ta	hand	om	alla	elever.	Det	gäller	också	om	en	fristående	skola	skulle		
gå	i	konkurs,	kommunen	har	en	skyldighet	att	ta	hand	om	eleverna.	Kommunen	har	
också	ett	ansvar	för	de	elever	som	har	problem	av	olika	slag	och	som	är	frånvarande	
från	skolan.	Kommunen	har	dessutom	ett	uppföljningsansvar	för	ungdomar	upp	till	och	
med	20	års	ålder.	Slutligen	är	kommunen	skyldig	att	organisera	fritidshem	i	anslutning	
till	skolan.	

Man	kan	således	dela	upp	skolans	uppgifter	i	en	samhällelig/organisatorisk	myndig-
hetsdel	som	stat	och	kommun	ansvarar	för	och	en	begränsad	del	som	innebär	att	utföra	
vissa	delar	av	skoluppdraget.	Det	begränsade	utföraruppdraget	kan	läggas	ut	på	en	fri-
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stående	skola.	Man	kan	beskriva	det	som	att	de	fristående	skolorna	är	ett	komplement	
till	den	kommunala	skolorganisationen.	

På	den	statliga	nivån	har	det	inte	varit	några	större	diskussioner	eller	oklarheter	kring	
den	fastlagda	ansvarsfördelningen.	Det	är	allmänt	accepterat	att	staten	ska	styra	skolan	
genom	skollag,	läroplaner,	kursplaner,	betygssystem	med	mera.	Det	har	heller	inte	varit	
någon	nämnvärd	diskussion	om	hur	decentraliseringen,	det	fria	valet	och	marknadsstyr-
ningen	har	påverkat	skolan	i	kommunerna.	Ingen	ordentlig	utvärdering	av	90-talsrefor-
merna	har	skett	utan	diskussionen	har	huvudsakligen	handlat	om	att	kommunerna	inte	
sköter	sina	uppgifter	ordentligt.	Diskussionen	har	varit	fokuserad	på	skolans	resultat.

När	det	gäller	det	utökade	ansvar	som	professionen	fick	i	början	på	90-talet	så	finns	det	
både	positiva	och	negativa	tendenser.	Det	som	har	stärkt	professionen	är	framför	allt	
att	en	egen	forskningsbas	har	börjat	byggas	upp.	Skolledare	och	lärare	ser	sig	som	före-
trädare	för	ett	yrke	som	är	i	ständig	förändring	och	där	det	gäller	att	noga	följa	utveck-
lingen	och	forskningen.	Alla	nya	lärare	blir	behöriga	att	söka	en	forskarutbildning	och	
en	hel	del	kommuner	understödjer	skolforskningen	på	olika	sätt.
	
Det	som	talar	mot	en	utveckling	av	professionen	är	att	skolledare	och	lärare	har	blivit	
allt	mer	uppbundna	av	olika	centralt	fastställda	arbetsuppgifter	och	att	de	saknar	tid	till	
utveckling	och	forskning.	Hade	det	funnits	en	väl	utbyggd	forskningsbas	skulle	initiativ	
till	att	utveckla	och	förbättra	skolans	verksamhet	kunnat	komma	från	professionen.	Nu	
styrs	utvecklingen	till	stor	del	av	att	staten	lägger	på	professionen	uppgifter	ovanifrån.		

Lärarförbundet	har	tagit	fasta	på	den	möjlighet	till	utökat	ansvar	som	låg	i	decentralise-
ringen	och	förbundet	har	tagit	en	rad	initiativ	för	att	utveckla	yrkesfrågorna	och	profes-
sionen.	Det	gäller	till	exempel	”Lärarna	lyfter	Sverige”	där	förbundet	gjorde	en	kraftfull	
satsning	på	att	utveckla	yrkesfrågorna.	Det	gäller	även	de	yrkesetiska	riktlinjer	som	ar-
betats	fram	tillsamman	med	Lärarnas	Riksförbund	och	inrättandet	av	ett	yrkesetiskt	råd.	
Andra	exempel	är	utgivandet	av	Pedagogiska	magasinet,	arbetet	för	en	lärarlegitimation	
och	satsningen	på	forskningsfrågor.		

De	flesta	kommuner	har	tillämpat	ansvarsfördelningen	mellan	profession	och	politiker	
så	som	ansvarspropositionen	anger.	Politikerna	har	i	allmänhet	lämnat	över	frågorna	om	
att	sköta	undervisningen	och	den	dagliga	verksamheten	till	lärare	och	skolledare.	Men	
det	finns	kommuner	där	det	har	uppstått	problem	när	politiker	har	velat	lägga	fast	en	
särskild	pedagogisk	inriktning	eller	velat	detaljstyra	verksamheten.	Bland	de	fristående	
skolorna	finns	det	också	exempel	där	ansvarsfördelningen	mellan	huvudman	och	profes-
sion	är	oklar.		

I	den	skollag	som	antogs	av	riksdagen	sommaren	2010	slås	det	tydligt	fast	att	den	an-
svarsfördelning	som	antogs	i	början	på	90-talet	ligger	fast.	Staten	anger	målen	och	det	är	
huvudmän	och	profession	som	ansvarar	för	att	de	nås.	Hos	huvudmännen	är	det	profes-
sionen	som	ansvarar	för	den	dagliga	verksamheten	och	undervisningens	planering	och	
genomförande.		
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3. Förändringar i samhälle och skola som  
 påverkat skolans likvärdighet  

Sedan	besluten	om	det	fria	valet	och	marknadsstyrningen	togs	har	det	gått	20	år.	Det	
är	en	lång	tid	och	det	har	hänt	mycket	såväl	i	samhället	som	i	skolan	som	har	påverkat	
skolans	likvärdighet.	Flera	av	90-talets	olika	skolpolitiska	beslut	innebar	en	omläggning	
av	skolpolitiken	från	en	organisatoriskt	enhetlig	skola	till	en	rikt	varierad.	Många	av	
dessa	förändringar	har	påverkat	skolans	likvärdighet	i	och	med	att	de	har	medfört	större	
skillnader	mellan	kommunerna	och	skolorna.	Nedan	finns	en	kort	sammanställning	som	
pekar	på	de	viktigaste	förändringarna	i	samhälle	och	skola	som	påverkat	skolans	likvär-
dighet.	Några	av	dem	har	haft	stor	påverkan	till	exempel	nedskärningarna	under	90-talet,	
medan	andra	haft	en	mindre	effekt.

Samhällsförändringar som påverkat skolans likvärdighet

	 Samhället	och	arbetsmarknaden	har	förändrats	genom	den	påverkan	som	sker	i	och	
med	globaliseringen	och	det	ökande	internationella	utbytet	av	varor	och	tjänster.	
Den	svenska	politiken	måste	i	högre	grad	anpassas	efter	internationella	förhållan-
den.

	 Utvecklingen	på	arbetsmarknaden	går	mot	att	allt	fler	arbeten	kräver	längre	utbild-
ning	och	de	mer	okvalificerade	arbetena	blir	färre.	Arbetsmarknadens	krav	på	en	
välutbildad	arbetskraft	har	ökat	och	därmed	har	även	kraven	på	skolan	ökat.	

	 Under	den	djupa	ekonomiska	krisen	under	90-talet	ökade	arbetslösheten	och	an-
delen	medborgare	som	behövde	stöd	av	socialtjänsten.	Resurserna	till	skolan	skars	
ner	kraftigt	vilket	i	första	hand	drabbade	elever	i	behov	av	särskilt	stöd.

	 Den	ökande	boendesegregationen	är	en	viktig	orsak	till	den	ökade	segrationen	i	
skolan.	Den	invandring	som	varit	sedan	90-talet	har	ökat	på	andelen	invånare	med	
utländsk	bakgrund	i	redan	invandrartäta	förorter	i	många	städer	och	samhället	har	
inte	alltid	förmått	kompensera	eleverna	i	dessa	förorter	fullt	ut.	

Förändringar i skolan som påverkat likvärdigheten                     
Det	har	även	skett	många	och	stora	förändringar	inom	skolan	och	i	skolpolitiken	som	
har	påverkat	likvärdigheten.	

	 Kommunernas	övertagande	av	ansvaret	för	lärar-	och	skolledartjänsterna	har	med-
fört	att	andelen	obehöriga	lärare	har	ökat.	Alla	elever	har	inte	alltid	fått	undervis-
ning	av	den	kvalitet	som	de	har	haft	rätt	till.

	 Avvecklingen	av	det	riktade	statsbidraget	till	skolan	har	bidragit	till	att	skillnader	
mellan	kommuner	har	uppstått	i	lärartäthet	och	klasstorlek.

	 De	kursplaner	och	det	betygssystem	som	infördes	i	mitten	av	90-talet	innebar	dras-
tiskt	höjda	krav	på	eleverna.		

	 I	det	nuvarande	mål-	och	kunskapsrelaterade	betygssystemet	har	det	uppstått	stora	
skillnader	i	betygssättningen	mellan	skolor	och	kommuner.	Dessutom	är	betygen	
inte	jämförbara	över	tid	och	det	finns	en	betygsinflation.		
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	 Systemet	med	betygsintagning	till	gymnasieskolan,	som	införts	i	en	rad	kommuner,	
har	segregerande	effekter.		

	 Elevernas	individuella	arbete	har	ökat.	Att	det	gemensamma	lärarledda	arbetet	har	
minskat	och	att	elevernas	eget	arbete	har	ökat	innebär	att	elever	med	svagt	stöd	
hemifrån	klarar	sig	sämre.		

	 Nedrustningen	av	fritidshemmen	har	försämrat	möjligheterna	för	fritidspedago-
gerna	att	bedriva	en	pedagogisk	verksamhet	med	kvalitet.		

	 De	stora	elevkullarna	som	passerat	grund-	och	gymnasieskola	har	fått	mindre	re-
surser	per	elev	än	de	mer	normalstora	kullarna.			

	 Det	fria	valet	och	marknadsstyrningen	av	skolan	har	medfört	att	eleverna	i	högre	
grad	än	tidigare	sorteras	till	olika	skolor	efter	föräldrarnas	utbildningsbakgrund	och	
inkomst,	efter	föräldrarnas	pedagogiska	eller	religiösa	övertygelse	eller	efter	betyg	
när	det	gäller	gymnasieskolan.	Elevsammansättningen	på	skolorna	har	blivit	mer	
homogen	mätt	i	socioekonomiska	och	kunskapsmässiga	termer	och	det	har	med-
fört	att	skillnaderna	mellan	elever	och	skolor	har	ökat.		

Men	det	finns	också	några	faktorer	som	stärkt	skolans	likvärdighet.

	 Förskolans	starkare	roll	i	utbildningssystemet.	Förskolan	har	en	större	betydelse	för	
barn	med	lågutbildade	föräldrar.	Flera	forskarrapporter	visar	också	på	förskolans	
positiva	effekter	för	senare	framgångar	i	skola	och	arbetsliv.

	 Gymnasieskolans	yrkesinriktade	program	förlängdes	från	två	till	tre	år	under	90-ta-
let	och	de	gav	grundläggande	behörighet	till	högskolan.	Andelen	elever	från	en	års-
kull	som	kunde	söka	till	högskolan	ökade.

	 Satsningen	på	vuxenutbildningen	under	90-talet	bidrog	till	att	fler	vuxna	höjde	sin	
utbildningsnivå.

	 Utbyggnaden	av	högskolan	på	fler	orter	och	med	fler	utbildningsplatser	har	innebu-
rit	att	fler	studerar	på	högskolan	i	dag.	

Sammantaget	har	medborgarnas	utbildningsnivå	höjts	sedan	90-talet.	Det	är	fler	som	
har	gymnasie-	och	högskoleutbildning	och	det	påverkar	resultaten	för	deras	barn	posi-
tivt.	De	positiva	faktorerna	har	dock	inte	förmått	vända	huvudtrenden	som	innebär	en	
försvagning	av	skolans	likvärdighet.	
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4. Besluten om det fria valet av kommunal skola, det fria valet 
 av en fristående skola och systemet med skolpeng

Under	80-talet	var	kritiken	hård	mot	den	offentliga	sektorn	och	den	socialdemokratiska	
regeringen	svarade	genom	att	förnya	den	offentliga	sektorn	inklusive	skolan.	För	att	
möta	främst	den	moderata	kritiken	valde	den	socialdemokratiska	regeringen	att	införa	
valfrihet	som	ett	led	i	förnyelsen	av	skolan.	Från	och	med	1990	blev	det	möjligt	att	söka	
till	en	annan	kommunal	skola	än	den	närmaste.	De	elever	som	bodde	i	skolans	närhet	
skulle	i	första	hand	få	en	plats	och	i	den	mån	det	fanns	ytterligare	platser	kunde	andra	
elever	börja	på	skolan.		

Genom	att	de	kommunala	skolorna	också	stimulerades	till	att	skapa	olika	pedagogiska	
profiler	och	inriktningar	skulle	det	offentliga	skolsystemet	möta	den	efterfrågan	som	
fanns	på	pedagogiska	alternativ.	Profileringen	ansågs	vara	av	stort	värde	för	eleverna	och	
deras	engagemang	i	skolarbetet	samtidigt	som	det	gav	ett	utökat	utrymme	för	skolledare	
och	lärare	att	utveckla	skolan	och	dess	pedagogik.		
	
När	den	borgerliga	regeringen	tillträdde	1991	med	Beatrice	Ask	som	skolminister	pro-
klamerade	de	att	ett	systemskifte	skulle	ske	och	att	skolpolitikens	mål	var	att	åstadkom-
ma	största	möjliga	valfrihet.	I	propositionen	har	Beatrice	Ask	även	med	ett	antal	andra	
motiv	till	varför	valfrihet	och	bättre	förutsättningar	för	de	fristående	skolorna	infördes.	

	 Hon	förutspådde	ett	ökat	engagemang	för	skolan	hos	föräldrar	och	en	större	ly-
hördhet	för	elevers	och	föräldrars	önskemål	hos	skolor	och	kommuner.

	 Det	skulle	växa	fram	en	mångfald	av	olika	profiler	och	pedagogiska	metoder.	Det	
skulle	bli	fler	skolor	med	en	särskild	pedagogik	eller	som	har	en	konfessionell	in-
riktning.	

	 En	stimulerande	tävlan	mellan	olika	skolor	med	olika	inriktning	och	olika	ägande-
former	skulle	bidra	till	att	höja	kvaliteten	inom	hela	skolväsendet.	

	 Det	var	föräldrakooperativ,	speciella	ämnesprofiler	eller	nedläggningshotade	gles-
bygdsskolor	som	skulle	få	en	chans	under	nytt	huvudmannaskap.			

	 Det	fria	valet	skulle	också	skapa	bättre	incitament	för	kostnadseffektivitet	och	en	
mer	effektiv	resursanvändning	inom	det	samlade	skolväsendet.	

För	att	genomföra	det	fria	valet	beslutades	om	systemet	med	skolpeng.	Samma	kostnad	
som	kommunen	hade	för	en	elev	skulle	föras	över	till	den	valda	fristående	skolan	med	
ett	avdrag	på	15	procent	för	kommunens	skolpliktskostnader.	Genom	det	fria	valet	och	
systemet	med	skolpeng	skapades	en	skolmarknad.	
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5. Effekter av valfrihet och marknadsstyrning

Flera	av	de	effekter	som	Beatrice	Ask	förutsåg	har	också	blivit	verklighet	och	dessutom	
har	en	rad	andra	effekter	inträffat	som	en	följd	av	det	fria	valet	och	marknadsstyrningen	
av	skolan.		

Kvaliteten inom skolväsendet 
”Jag tror också att en stimulerande tävlan mellan olika skolor, med olika inrikt-
ning och olika ägandeformer, i sin tur kan bidra till att höja kvaliteten inom hela 
skolväsendet.” Beatrice	Ask	i	proposition	1991/92:95	om	valfrihet	och	fristående	
skolor.	

Med	kvalitet	avses	i	allmänhet	de	resultat	och	kunskaper	som	eleverna	uppnår	i	förhål-
lande	till	målen	och	med	höjd	kvalitet	avses	att	elevernas	kunskaper	och	måluppfyllelse	
ska	öka.		

När	det	gäller	elevernas	kunskapsnivåer	var	utgångsläget	relativt	gott	i	början	på	90-ta-
let.	När	valfrihetsreformerna	infördes	låg	de	svenska	eleverna	högt	eller	mycket	högt	i	
de	jämförande	internationella	studierna.	Med	undantag	för	matematiken	låg	de	svenska	
eleverna	i	den	absoluta	världstoppen.	Efter	en	omfattande	fortbildningsinsats	för	lärarna	
höjdes	resultaten	även	i	matematik	till	en	nivå	väl	över	det	internationella	medelvärdet	
1995.	

Det	mål-	och	kunskapsrelaterade	betygssystemet	som	infördes	1997	är	knutet	till	be-
stämda	kunskapskrav	och	borde	därför	vara	lämpligt	för	att	bedöma	elevernas	kun-
skapsutveckling.	Sedan	det	systemet	infördes	har	det	skett	en	kraftig	ökning	av	det	ge-
nomsnittliga	meritvärdet.	Det	skulle	man	kunna	tolka	som	att	elevernas	kunskaper	ökat.	

Källa:	Skolverket.		
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1997/98	var	det	genomsnittliga	meritvärdet	201,2	och	2008/09	var	det	209,6.	Det	hög-
sta	möjliga	meritvärdet	är	320	poäng.	Men	de	höjda	betygen	motsvaras	inte	av	en	faktisk	
höjning	av	elevernas	kunskaper.	Skolverket	och	flera	forskare	har	visat	att	det	har	upp-
stått	en	betygsinflation	och	de	slår	fast	att	1997	års	betygssystem	inte	går	att	använda	för	
att	mäta	elevernas	kunskapsutveckling	över	tid.	

Den	nationella	utvärderingen	som	genomfördes	2003	för	årskurs	9	visar	att	det	skett	en	
nedgång	i	matematikresultaten	mellan	åren	1992	och	2003	och	att	det	finns	en	tendens	
till	att	skillnaderna	mellan	hög-	och	lågpresterande	har	ökat.	I	biologi	finns	ingen	säker-
ställd	förändring	medan	det	i	fysik	finns	en	viss	nedgång.	I	kemi	har	det	skett	en	tydlig	
försämring.	I	svenska	visar	provet	i	läsförmåga	på	en	nedgång	medan	uppsatsproven	
inte	visar	på	någon	skillnad.	I	engelska	är	underlaget	så	begränsat	att	det	inte	går	att	dra	
några	bestämda	slutsatser.	Skolverket	konstaterar	att	resultatbilden	i	den	nationella	ut-
värderingen	är	oförenlig	med	betygsutvecklingen	med	undantag	för	matematik	där	både	
betygen	och	proven	visar	på	försämrade	resultat.	

När	det	gäller	de	jämförande	internationella	studierna	som	gjorts	efter	1995	är	trenden	
för	de	svenska	elevernas	kunskaper	klart	fallande.	Resultaten	för	matematik	i	Timms	
2003	visade	på	en	dramatisk	nedgång	som	innebar	att	eleverna	i	årskurs	8	presterade	på	
en	lägre	nivå	än	eleverna	i	årskurs	7	gjorde	1995.	Även	PISA	har	mätt	matematikkunska-
perna	för	15-åringar	2000,	2003	och	2006.	Resultaten	ligger	strax	över	medelvärdet	men	
trenden	är	fallande.	

I	naturvetenskap	i	grundskolans	tidiga	år	har	resultaten	sjunkit	från	toppnivåer	1970	och	
1984	till	internationell	medelnivå.	Samma	bild	gäller	för	de	senare	åren	med	undantag	
för	1995	då	resultaten	var	mycket	goda.	I	PISA	får	man	något	bättre	resultat	än	i	Timms	
men	även	här	är	trenden	fallande.	I	läsförståelse	i	de	tidiga	åren	har	de	svenska	eleverna	
mycket	goda	resultat	i	samtliga	undersökningar	men	det	finns	en	tendens	till	nedgång	ef-
ter	år	2000.	I		TIMMS	Advanced	2008	som	har	undersökt	kunskaperna	i	matematik	och	
fysik	i	gymnasieskolans	sista	år	har	de	svenska	elevernas	kunskaper	försämrats	kraftigt	
sedan	1995.	Andelen	elever	som	inte	nådde	upp	till	medelnivå	i	matematik	har	nästan	
fördubblats.	

Jämför	man	resultaten	i	de	nationella	utvärderingarna	och	i	de	jämförande	internatio-
nella	studierna	med	betygsutvecklingen	framstår	en	stor	skillnad.	Den	generella	uppgång	
som	betygen	visar	motsvaras	inte	av	någon	faktisk	kunskapsutveckling	utan	snarare	av	
en	nedgång	i	flera	ämnen.	

En	annan	betygseffekt	som	har	uppstått	är	att	det	skiljer	mellan	elever	i	fristående	skolor	
och	kommunala.	Jämför	man	det	genomsnittliga	meritvärdet	för	eleverna	i	åk	9	i	fristå-
ende	och	kommunala	grundskolor	finner	man	att	de	fristående	ligger	avsevärt	högre.	
Läsåret	2008/09	hade	eleverna	i	de	fristående	228,2	poäng	jämfört	med	207,4	i	de	kom-
munala.
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Genomsnittligt meritvärde för elever i år 9 uppdelat per huvudman

Skillnader	finns	också	mellan	fristående	skolor	och	kommunala	i	andelen	elever	som	är	
behöriga	att	söka	till	gymnasieskolans	nationella	program.

Andelen behöriga till gymnasieskolan i procent, kommunal och  
fristående huvudman.

Källa:	Skolverket.		

Fristående Totalt Kommun

Källa:	Skolverket.	
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Dessa	skillnader	förklaras	till	stor	del	av	att	det	är	ett	socioekonomiskt	positivt	urval	av	
elever	i	de	fristående	skolorna.	De	som	väljer	en	fristående	skola	har	gjort	ett	aktivt	val	
och	det	är	förhållandevis	fler	skolintresserade	föräldrar	med	högskoleutbildning	som	
valt	skola	och	det	påverkar	elevernas	studieresultat.		

I	Skolverkets	statistik	finns	också	en	tydlig	trend	att	skillnaderna	i	elevernas	meritvärden	
ökar	mellan	kommuner	och	skolor.	De	skolor	som	har	bra	resultat	står	still	eller	ökar	
sakta	medan	de	med	svaga	resultat	faller.	Skillnaderna	mellan	kommuner	och	mellan	
skolor	var	relativt	konstanta	fram	till	1992	men	därefter	har	de	ökat.		

Delar	man	upp	eleverna	efter	föräldrarnas	utbildningsbakgrund	ser	man	även	där	ökade	
skillnader.

Genomsnittligt meritvärde för elever i grundskolans år 9 efter  
föräldrarnas utbildningsbakgrund
 Läsår 05/06 Läsår 06/07 Läsår 07/08 Läsår 08/09
Eftergymnasial utbildning 229,3 229,5 231,2 231,4
Gymnasial utbildning 191,7 192,3 193,5 193,9
Förgymnasial utbildning 165,1 164,4 162,6 159,4

Källa.	Skolverket.

Elever	vars	föräldrar	har	gymnasial	eller	eftergymnasial	utbildning	ökar	sakta	sina	me-
ritpoäng	medan	elever	med	föräldrar	med	förgymnasial	utbildning	har	minskat	sina	
meritpoäng	från	165	till	159	på	fyra	år.	Dessa	skillnader	mellan	elever	med	olika	utbild-
ningsbakgrund	hos	föräldrarna	har	ökat	sedan	läsåret	1997/98	då	det	nuvarande	betygs-
systemet	infördes.	
I	stort	sett	samma	bild	får	man	om	man	ser	på	utvecklingen	över	andelen	i	procent	som	
är	behöriga	till	gymnasieskolan.	

Andel i procent som är behöriga till gymnasieskolan uppdelat efter föräldrarnas 
utbildningsbakgrund
 Läsår 05/06 Läsår 06/07 Läsår 07/08 Läsår 08/09
Eftergymnasial utbildning 95,5 95,4 95,3 95,1
Gymnasial utbildning 87 86,4 86 86,1
Förgymnasial utbildning 70,2 68,5 66,9 64

Källa.	Skolverket.	

Elever	med	välutbildade	föräldrar	ligger	still	medan	det	blir	allt	färre	elever	som	har	låg-
utbildade	föräldrar	som	klarar	att	bli	behöriga	till	gymnasieskolan.	Läsåret	2005/06	var	
det	drygt	70	procent	av	eleverna	med	lågutbildade	föräldrar	som	var	behöriga	till	gym-
nasieskolan	och	läsåret	2008/09	hade	det	minskat	till	64	procent.	En	minskning	med	
drygt	6	procentenheter	på	fyra	år.	

Även	skillnaderna	i	betyg	mellan	pojkar	och	flickor	har	ökat	sedan	1998.		De	ökade	
skillnaderna	gäller	för	de	flesta	ämnen	med	undantag	för	engelska	där	skillnaderna	har	
minskat.
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Det	har	diskuterats	om	skolorna	sätter	högre	betyg	än	de	borde	på	grund	av	att	det	är	
en	positiv	konkurrensfaktor	att	visa	upp	höga	betygssiffror.	Den	underliggande	tanken	
är	att	höga	betyg	visar	på	en	skola	med	undervisning	av	hög	kvalitet.	Särskilt	de	fristå-
ende	skolorna	har	pekats	ut	som	de	som	sätter	för	höga	betyg.	Men	Skolverket	finner	
inget	stöd	för	påståenden	att	skolor	som	är	mer	konkurrensutsatta	skulle	sätta	högre	
betyg	men	de	vill	undersöka	denna	fråga	ytterligare.	De	finner	heller	inget	stöd	för	att	
fristående	skolor	sätter	för	höga	betyg	i	högre	grad	än	kommunala.	

De	flesta	internationella	studier	visar	att	eleverna	i	de	privata	skolorna	generellt	sett	har	
bättre	resultat	än	de	offentliga	och	att	det	huvudsakligen	beror	på	att	de	har	ett	positivt	
urval	av	elever.		

Hur	har	det	fria	valet	av	skola	och	marknadsstyrningen	påverkat	utvecklingen	när	det	
gäller	elevernas	resultat?	De	flesta	studier	visar	på	små	och	försumbara	effekter.	Men	det	
finns	ett	par	rapporter	som	visar	på	positiva	effekter	på	elevernas	resultat	i	kommuner	
med	många	elever	i	fristående	skolor.	Problemet	med	dessa	studier	är	att	de	inte	har	
mätt	elevernas	faktiska	kunskapsutveckling	eftersom	de	huvudsakligen	har	använt	betyg	
som	underlag.	Det	går	helt	enkelt	inte	att	använda	betygen	till	att	mäta	förändringar	i	
elevernas	kunskapsutveckling.	De	studier	som	även	använt	resultaten	i	de	nationella	pro-
ven	har	svaga	statistiska	underlag	varför	resultaten	är	osäkra.

Denna	utrednings	antagande	är	att	de	effekter	som	det	fria	valet	och	marknadsstyrning-
en	har	på	elevernas	reslutat	kan	gå	åt	två	håll.	Den	konkurrens	som	är	om	eleverna	har	
tvingat	alla	skolor	att	förbättra	och	utveckla	sin	verksamhet	så	att	de	blir	mer	attraktiva	
på	skolmarknaden.	Denna	konkurrens	verkar	för	bättre	resultat	och	en	kvalitetshöjning.		

Å	andra	sidan	har	det	fria	valet	samtidigt	en	segregerande	effekt,	och	segregerande	skol-
system	presterar	generellt	sett	sämre	resultat	än	icke	segregerande.	De	ökade	skillnader	
som	uppstått	mellan	skolor	och	mellan	elever	verkar	i	sänkande	riktning	för	elevresulta-
ten	sett	över	hela	landet.	Dessa	båda	tendenser	kan	ta	ut	varandra	och	slutresultatet	blir	
att	när	det	gäller	elevernas	resultatutveckling,	totalt	sett,	har	det	fria	valet	inga	nämn-
värda	effekter.	När	det	gäller	enskilda	skolor	och	elever	däremot	har	det	fria	valet	stor	
betydelse.	Det	bidrar	till	ökade	skillnader	i	elevernas	resultatutveckling.	

Pedagogisk utveckling
”Flertalet av de fristående skolor som finns i dag har startats för att de arbetar med 
en viss pedagogik eller har en konfessionell inriktning. Den nu förestående refor-
men kommer med stor säkerhet att öka antalet skolor med sådana inriktningar.” 

”En ökad mångfald på skolans område gör också att flera intresseinriktningar 
kan tillgodoses. Skolan kommer att utvecklas längs skilda linjer, vilket samman-
taget ger en större utvecklingsmässig bredd såväl i olika ämnen som beträffande 
pedagogiska metoder.” Valfrihet	och	fristående	skolor,	proposition	1991/92:95.		

I	denna	utrednings	intervjuer	med	skolchefer,	rektorer	och	andra	med	erfarenhet	av	dessa	
frågor	framträder	en	tydlig	bild.	Skolorna,	både	kommunala	och	fristående,	har	utan	tvekan	
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fått	en	konkurrens	som	inte	fanns	tidigare.	Kampen	om	eleverna	och	därmed	resurserna	
har	blivit	en	kamp	om	överlevnad	för	många	skolor.	Det	har	påverkat	skolornas	utbud	av	
kurser,	inriktningar	och	profiler.	Tydligast	syns	detta	i	gymnasieskolan	men	det	är	mycket	
vanligt	även	i	grundskolan.	Konkurrensen	har	bidragit	till	en	pedagogisk	utveckling.	

Men	den	förmodade	utvecklingen	–	att	fler	skolor	skulle	ha	en	särskild	pedagogisk	in-
riktning	av	typen	Waldorf 	eller	liknande	–	har	inte	inträffat.	De	pedagogiska	alternativen	
har	en	stabil	andel	av	den	fristående	skolmarknaden	men	de	har	inte	haft	någon	större	
tillväxt.	De	konfessionella	skolorna	har	inte	heller	de	haft	någon	nämnvärd	tillväxt	utan	
de	har	behållit	sin	procentandel.	De	flesta	av	dem	har	dessutom	en	vanlig	traditionell	
pedagogik.	

De	som	växer	är	de	allmänt	inriktade	skolorna.	Enligt	Skolinspektionens	statistik	är	det	
idag	cirka	84	procent	av	de	fristående	skolorna	som	har	en	allmän	inriktning,	9	procent	
är	konfessionella,	knappt	6	procent	är	Waldorfskolor,	de	internationella	uppgår	till	1	
procent	och	0,4	procent	är	riksinternat.		

Den	internationella	bilden	är	mångfacetterad	och	det	finns	exempel	på	pedagogiskt	
nytänkande	i	de	länder	som	har	fritt	val	av	skola	men	det	är	skolor	med	traditionell	pe-
dagogik	som	har	blivit	den	dominerande	trenden.	Förmodligen	avviker	inte	Sverige	från	
det	internationella	mönstret.	Det	som	är	attraktivt	på	skolmarknaden	är	vanliga	skolor	
med	traditionell	pedagogik.		

Skolans kostnadseffektivitet
”Med större valfrihet och mer utrymme för en skolas profil skapas också bättre 
incitament för kostnadseffektivitet. Nya och effektivare arbetsmetoder kan prö-
vas och vinna spridning. Därmed torde ett större inslag av fristående skolor ock-
så på sikt kunna bidra till en mer effektiv resursanvändning inom det samlade 
skolväsendet.” Proposition	1991/92:95	om	valfrihet	och	fristående	skolor.	

De	ekonomiska	argumenten	var	tunga	inför	valfrihetsreformerna.	Hela	den	offentliga	
sektorn	kritiserades	hårt	för	sin	ineffektivitet	och	marknadsekonomerna	menade	att	om	
man	inför	olika	former	av	marknadsstyrning	skulle	det	leda	till	ett	mer	effektivt	resursut-
nyttjande	och	till	sänkta	kostnader.		

Men	det	har	varit	svårt	att	visa	att	marknadsstyrningen	av	skolan	har	medfört	en	effek-
tivare	resursanvändning	och	lägre	kostnader.	Tvärtom,	de	flesta	studier	som	är	gjorda	av	
Skolverket	och	av	forskare	talar	för	att	kostnaderna	ökar.	I	kommuner	med	en	hög	andel	
elever	i	fristående	skolor	ökar	kostnaderna	medan	det	i	kommuner	med	få	elever	har	lett	
till	sänkta	kostnader.	Det	kan	förklaras	med	att	grundskolan	har	haft	en	period	av	väx-
ande	elevkullar	under	de	år	som	studierna	avser.	I	de	kommuner	som	haft	få	elever	i	fri-
stående	skolor	har	de	kunnat	suga	upp	dessa	något	större	elevkullar	och	den	kommunala	
skolorganisationen	har	inte	behövt	expandera.	

Varför	har	det	inte	blivit	sänkta	kostnader	när	skolan	delvis	blivit	marknadsstyrd	och	ut-
satt	för	konkurrens	så	som	marknadsförespråkarna	har	förutspått?	Effektiviseringar	och	
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kostnadssänkningar	sker	ju	på	snart	sagt	alla	andra	marknader,	varför	händer	inte	samma	
sak	i	skolan?

Förklaringarna	är	flera.	En	är	att	det	finns	få	exempel	på	att	konkurrensen	har	skapat	
nya	och	effektivare	arbetsmetoder	eller	organisationsformer	inom	skolan.	Det	finns	hel-
ler	inte	någon	fri	prisbildning	och	inte	någon	priskonkurrens	på	skolmarknaden	så	som	
det	gör	på	en	vanlig	marknad.	Skolpengens	nivå	fastställs	av	kommunen.					

En	annan	orsak	är	att	kommunen	har	mist	sin	möjlighet	att	planera	skolorganisationens	
storlek.	Det	är	staten	som	godkänner	de	fristående	skolorna	och	kommunen	kan	inte	
planera	skolorganisationen	utan	får	inrikta	sig	på	att	anpassa	sig	efter	vad	som	händer	
med	de	fristående	skolorna.	Konsekvensen	är	att	kommunen	ofta	står	med	för	stor	kos-
tym,	både	vad	gäller	lokaler	och	personal.			

Ytterligare	en	orsak	till	att	kostnaderna	ökar	är	att	för	att	det	ska	finnas	en	verklig	val-
frihet	måste	det	finnas	ett	antal	platser	att	välja	mellan.	Valfrihet	kräver	helt	enkelt	en	
något	större	skolorganisation	än	om	kommunen	ensam	kan	fylla	sina	skolor	och	klasser	
optimalt.		

Det	finns	också	flera	exempel	på	små	skolor	i	glesbygden	där	kommunen	föreslagit	ned-
läggning	av	ekonomiska	skäl	men	där	föräldragrupper	istället	har	startat	en	fristående	
skola	och	på	så	sätt	behållit	skolan	i	byn.	Även	denna	möjlighet	är	kostnadsdrivande.		
Slutligen	har	det	tillkommit	en	ny	kostnad,	marknadsföringen.	Skolans	pengar	går	nu-
mera	även	till	att	marknadsföra	skolorna	och	det	bidrar	till	att	kostnaderna	ökar.
En	internationell	översikt	över	länder	med	valfrihet	visar	en	i	stort	sett	entydig	bild,	
kostnaderna	ökar.		

Engagemang, inflytande och lyhördhet
”Valet kan stimulera ett ökat engagemang för skolan hos föräldrar och en större 
lyhördhet för elevers och föräldrars önskemål hos skolor och kommuner. En så-
dan utveckling gynnar hela skolverksamheten.”	Propositionen	valfrihet	och	fristå-
ende	skolor,	proposition	1991/92:95.		
	
I	systemet	med	det	fria	valet	är	inflytandet	individuellt.	Det	är	det	egna	barnets	skolgång	
eller	elevens	egen	skolgång	det	handlar	om.	Föräldrar	och	elever	är	kunder	som	kan	
välja	skola	på	samma	sätt	som	man	väljer	en	annan	tjänst	eller	vara.	Detta	inflytande	kan	
medföra	att	skolan	blir	mer	benägen	att	lyssna	till	föräldrars	och	elevers	synpunkter	sam-
tidigt	som	det	kan	ge	ett	utrymme	för	påtryckningar.	Om	skolan	inte	lyssnar	på	föräld-
rars	och	elevers	synpunkter	flyttar	de	till	en	annan	skola.

Frågan	är	om	kund-	och	konsumentinflytandet	också	innebär	att	föräldrar	engagerar	sig	
mer	i	skolans	verksamhet.	I	de	fristående	skolor	som	drivs	av	föräldrakooperativ	eller	
andra	former	av	föräldrasammanslutningar,	är	det	utan	tvekan	så.	Där	finns	ett	engage-
mang	för,	och	ett	inflytande	över,	skolan	som	är	grundläggande	för	hela	skolans	exis-
tens.	Ett	annat	faktum	är	att	de	fristående	skolorna	ofta	är	små.	Det	kan	vara	lättare	att	
få	kontakt	och	inflytande	i	en	liten	skola	än	i	en	större.	
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Även	generellt	ser	Skolverket	en	ökad	lyhördhet	från	kommunens	sida.	Den	ökade	kon-
kurrensen	har	påverkat	lyhördheten	positivt.	Skolverket	menar	att	skolval	förefaller	att	
sätta	en	press	på	skolor,	skoltjänstemän	och	politiker	och	att	det	gör	dem	mer	lyhörda	
för	vad	föräldrarna	tycker.	

De	internationella	studier	som	finns	kring	valfrihet	och	inflytande	tyder	på	att	föräldrar	
primärt	inte	väljer	skola	för	att	få	ett	större	inflytande	eller	få	tillgång	till	olika	besluts-
processer	på	skolan.	De	anger	istället	skolans	elevsammansättning,	att	det	är	ordning	
och	reda	på	skolan	och	att	skolan	satsat	på	kunskaper,	som	de	viktigaste	skälen	till	skol-
valet.	Inflytandet	verkar	vara	begränsat	till	att	barnet	kommer	in	på	en	viss	skola.	
	
Driftsformer för fristående skolor och framväxten  
av skolbolag och koncerner
”De fristående skolorna kommer att bli viktiga komplement till det offentliga 
skolväsendet. Flertalet av de fristående skolor som finns i dag har startats för att 
de arbetar med en viss pedagogik eller har en konfessionell inriktning. Den nu 
förestående reformen kommer med stor säkerhet att öka antalet skolor med så-
dana inriktningar. ”

”Men jag hyser också en förhoppning att reformen skall starta en utveckling 
även av fristående skolor med andra profiler. Det kan handla om föräldrakoope-
rativ, speciella ämnesprofiler eller nedläggningshotade glesbygdsskolor som kan 
få en ny chans under nytt huvudmannaskap.”	Propositionen	valfrihet	och	fristående	
skolor,	proposition	1991/92:95.		

När	besluten	om	det	fria	valet	och	systemet	med	skolpeng	togs	var	det	små	enskilda	hu-
vudmän	som	lyftes	fram.	Det	var	enskilda	personer,	lärare,	skolledare,	föräldragrupper	
och	andra	med	kunskaper	om	skolan	som	startade	de	första	fristående	skolorna	i	början	
av	90-talet.	Driftsformen	kunde	vara	en	stiftelse,	en	ideell	förening	eller	en	ekonomisk	
förening.	Att	skolor	skulle	starta	som	aktiebolag	eller	att	det	skulle	kunna	uppstå	skolbo-
lag	som	äger	flera	skolor,	det	var	ingen	fråga	som	diskuterades.		

Men	att	driva	skolor	i	form	av	aktiebolag	blev	snabbt	allt	vanligare.	Ganska	snart	bör-
jade	de	framgångsrika	skolaktiebolagen	både	starta	nya	skolor	och	köpa	upp	andra	och	
skolbolag	med	flera	skolor	uppstod.	Runt	sekelskiftet	hade	några	av	skolbolagen	vuxit	
rejält	och	idag	är	aktiebolagsformen	dominerande	bland	de	fristående	skolorna.	
	
Form av huvudman för fristående grund- och gymnasieskolor 2008
Aktiebolag	64%.	Ideell	förening	11%.	Ekonomisk	förening	11%.	Stiftelse	11%.	
Enskild	firma	2%.	Handelsbolag	1%.	Övriga	1%.	Källa.	Skolverket.	

Bland	skolbolagen	är	det	några	som	har	varit	mer	framgångsrika	än	andra	och	de	har	
vuxit	mycket	snabbt	under	2000-talet.	I	dag,	2010,	är	det	fem	stora	skolkoncerner	som	
dominerar	den	privata	utbildningsbranschen.			
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Koncern Antal skolor Antal elever Antal 
anställda

Omsättning
2009

Resultat
2009

Academedia 100 grund, 
gymnasier 
och vuxen.

21 000
grund- och 
gymnasiet  
24 000 vuxen

2 500 2,1 miljard 144 miljoner

John Bauer 28 gymnasier 11 500 930 1,1 miljard -26 miljoner
Pysslingen 75 förskolor 

23 grund
11 000 1 900 1 miljard 19 miljoner

Kunskaps-
skolan

23 grund och 
9 gymnasier

10 000 800 0,7 miljard 19 miljoner

Baggium 41 gymnasier 
7 vuxen

5 000 600 0,4 miljard 15 miljoner

Källor.	Skolverket	samt	företagens	hemsidor	och	årsredovisningar.	Siffrorna	över	antal	skolor,	elever	och	
antal	anställda	är	från	augusti	2010.			

Dessa	fem	koncerner	kontrollerar	drygt	20	procent	av	marknaden	för	fristående	grund-
skolor	och	drygt	30	procent	av	marknaden	för	fristående	gymnasieskolor	och	de	har	
cirka	25	procent	av	den	totala	friskolebranschen.	Tillsammans	har	de	cirka	55	000	elever	
i	grund-	och	gymnasieskola	och	närmare	30	000	elever	inom	vuxenutbildningen.		

Tre	av	de	stora	koncernerna	ägs	numera	av	riskkapitalbolag	och	av	dem	är	två	utlands-
ägda.	John	Bauer	Organization	och	Pysslingen	ägs	av	danska	riskkapitalbolag.	Kun-
skapsskolan	har	ett	svenskt	investmentbolag	som	en	delägare.	Riskkapitalbolag	har	som	
affärsidé	att	köpa	upp	etablerade	företag	med	en	kombination	av	fondkapital	och	lånade	
pengar.	Efter	4–5	år	säljs	eller	börsnoteras	bolagen	och	ägarna	kan	hämta	hem	vinsten.		
	
I	andra	länder	är	det	vanligt	med	olika	former	av	begränsningar	för	privata	skolhuvud-
män.	I	en	del	länder	får	skolor	bara	drivas	av	organisationer	vars	syfte	inte	är	att	gå	med	
vinst,	till	exempel	ideella	föreningar,	kyrkor	och	stiftelser.	Det	förekommer	också	be-
gränsningar	angående	hur	många	skolor	en	privat	huvudman	får	driva.		

Det fria valet och segregationen
Utöver	de	effekter	man	förväntade	sig	efter	besluten	om	det	fria	valet	av	skola	och	sys-
temet	med	skolpeng,	har	det	även	uppstått	andra	effekter	i	skolan	sedan	90-talets	början.	
Den	ökande	skolsegregationen	är	en	sådan	effekt.			

Med	skolsegregation	avses	att	eleverna	fördelas	på	olika	skolor	efter	grupptillhörighet.	
De	grunder	för	uppdelning	som	forskare	brukar	undersöka	när	det	gäller	skolsegrega-
tion	är	etnisk,	socioekonomisk	eller	prestationsmässig	segregation.		
Genom	det	fria	valet	av	skola	sker	en	segregation	då	olika	grupper	i	samhället,	religiösa	
och	etniska,	väljer	olika	fristående	skolor	för	sina	barn.	Det	finns	skolor	för	kristna,	is-
lamska,	finska	och	franska	barn	etcetera.	Utöver	det	kan	man	i	Skolverkets	statistik	se	att	
det	sker	en	socioekonomisk	segregation	genom	att	det	i	högre	grad	är	barn	till	välutbil-
dade	som	väljer	en	fristående	grundskola.	
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Föräldrars utbildningsnivå. Procentandel elever i kommunala  
respektive fristående grundskolor 2008

Utbildning Kommunala grundskolor Fristående grundskolor 
Förgymnasial utbildning  5,0   3,0 
Gymnasial utbildning  53,1   39,5 
Eftergymnasial utbildning  39,7  54,5 
Båda föräldrars utbildning 
okänd  

2,2  3,0 

Källa.	Skolverkets	lägesbedömning	2009.

Föräldrarnas utbildningsbakgrund är en av de starkaste faktorerna bakom 
elevers skolprestationer.

Föräldrarnas utbildningsnivå Genomsnittlig meritpoäng år 9 2008/09
Förgymnasial utbildning  159,4
Gymnasial utbildning  193,9
Eftergymnasial utbildning  231,4

Källa.	Skolverket.

Ju	högre	utbildning	föräldrarna	har	desto	bättre	presterar	deras	barn.	Skillnaden	mellan	
förgymnasial	och	eftergymnasial	utbildning	hos	föräldrarna	är	72	meritpoäng.		

Utöver	ovanstående	statistik	har	Skolverket	publicerat	en	rad	rapporter	genom	åren	som	
visar	på	att	valfriheten	leder	till	skolsegregation.	Det	finns	även	en	rad	andra	studier	som	
visar	på	att	det	fria	valet	medför	en	ökad	skolsegregation.		

En	faktor	som	diskuteras	i	samband	med	skolsegregation	är	de	så	kallade	”kamrateffek-
terna”	eller	”skoleffekterna”.	De	avser	de	effekter,	positiva	som	negativa,	som	uppstår	
på	grund	av	elevsammansättningen	i	en	skola.	I	en	skola	med	en	positiv	kamrateffekt	
bidrar	ett	antal	gynnsamma	faktorer	till	en	höjning	av	resultaten.	Det	gäller	till	exempel	
föräldrarnas	utbildningsbakgrund	och	om	det	finns	en	positiv	inställning	till	studier	
bland	eleverna.	Eleverna	på	dessa	skolor	har	oftast	en	optimistisk	framtidssyn,	de	vet	att	
de	får	arbete	och	de	kan	ofta	välja	vad	de	vill	göra	som	vuxna.

På	en	skola	med	negativa	kamrateffekter	finns	en	negativ	inställning	till	studier	och	
stödet	från	föräldrarna	är	svagt.	Eleverna	tror	att	det	blir	svårt	eller	omöjligt	att	få	ett	
arbete.	Många	föräldrar	är	arbetslösa	och	de	kamrater	som	slutat	skolan	är	i	många	fall	
arbetslösa.	Kriminalitet	och	skolk	är	vanligt.	Motivationen	för	att	arbeta	i	skolan	på-
verkas	av	omgivningen	och	av	framtidsutsikterna.	Det	finns	flera	internationella	och	
svenska	studier	som	visar	att	kamrat-	och	skoleffekter	har	stark	påverkan	på	elevernas	
studieresultat.	Sammantaget	kan	man	säga	att	de	andra	eleverna	på	skolan	är	den	kanske	
viktigaste	faktorn	för	en	elevs	studieframgång.

Skolverket	använder	även	begreppet	osynlig	segregation.	Med	det	menas	det	positiva	ur-
val	av	elever	som	sker	genom	det	fria	valet	men	där	det	inte	finns	några	mätbara	faktorer	
som	går	att	visa	med	siffror.	Det	kan	gälla	en	rad	personliga	egenskaper,	förmågor	och	
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kunskaper	hos	elever	och	föräldrar	som	initiativförmåga,	social	förmåga,	utvecklings-
förmåga,	intresse	för	skolan,	intresse	för	samhället	och	liknande.	Det	är	föräldrar	och	
elever	med	dessa	egenskaper,	som	inte	mäts	i	någon	officiell	statisktik	och	som	därmed	
är	osynliga,	som	i	högre	grad	väljer	skola	och	det	bidrar	till	den	ökade	skolsegregationen,	
enligt	Skolverket.

I	de	internationella	jämförande	studierna	ligger	de	länder	som	har	ett	sammanhållet	skol-
system	bättre	till	resultatmässigt	än	de	som	har	ett	uppdelat.	Det	finns	även	studier	som	
visar	att tidig	uppdelning	inom	skolsystemet	leder	till	lägre	genomsnittliga	prestationer.			

De	internationella	erfarenheterna	av	marknadsstyrning	inom	skolan	visar	att	ökande	
segregation	kan	bli	en	effekt	av	valfriheten.	De	som	utnyttjar	rätten	att	välja	skola	är	i	
första	hand	medborgare	som	har	relativt	hög	social	status.	

Vinst i fristående skolor
Frågan	om	det	ska	vara	möjligt	att	ta	ut	vinst	från	fristående	skolor	har	varit	en	stor	
diskussionsfråga	de	senaste	åren.	Kritikerna	till	vinst	menar	att	om	det	blir	pengar	över	
i	verksamheten	ska	den	användas	till	elevernas	undervisning	eller	gå	tillbaka	till	kommu-
nen	och	den	ska	inte	gå	till	vinst	till	ägarna.	Det	faktum	att	de	fristående	skolorna	helt	
finansieras	med	skattemedel	är	också	ett	argument	som	framhållits.	Skattepengar	ska	
användas	till	det	som	de	är	avsedda	för,	anser	motståndarna	till	vinst.	Vinstmotståndarna	
pekar	också	på	kvalitetsfrågorna.	Genom	att	vinst	tas	ut	försvinner	pengar	som	kunde	
använts	till	att	höja	kvaliteten	på	skolans	verksamhet.	Anhängarna	av	vinst	säger	att	det	
inte	finns	något	som	säger	att	kvaliteten	blir	lidande	om	en	fristående	skola	får	ta	ut	
vinst,	utan	dålig	kvalitet	finns	i	bolag	som	går	med	förlust.
	
Friskolornas	Riksförbund	och	Almega	har	i	en	skrift	”Vinst	inom	friskolan.	Därför	be-
hövs	den	och	så	skapas	den”,	pekat	på	ett	antal	faktorer	som	gör	att	fristående	skolor	
kan	få	ett	överskott	och	en	vinst:	

	 en	effektiv	ledning	och	administration	av	verksamheten, 

	 att	använda	lokalerna	effektivare	än	de	kommunala	skolorna,	

	 att	inte	ha	dyra	specialsalar,

	 att	ha	lägre	kostnader	för	skolmat	och	läromedel,	

	 att	ha	lägre	kostnader	för	personalen.

Flera	av	dessa	punkter	är	viktiga	för	kvaliteten	på	den	verksamhet	som	skolan	bedriver.		
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Skillnader mellan kommunala och fristående grundskolor

Kommunal skola Fristående skola
Antal lärare per 100 elever 8,3 7,6

Andel behöriga lärare 87 procent 67 procent
Antal lärare per rektor 21 14
Antal kvadratmeter per elev 18 10
Tillgång till specialsalar Så gott som alltid En del skolor saknar
Läromedel, utrustning och skolbibliotek. 
Kronor per elev

3000 kronor 4100 kronor

Tillgång till skolbibliotek 73 procent 29 procent
Antal studie- och yrkesvägledare per 100 
elever

0,2 0,11

Andel behöriga studie- och 
yrkesvägledare

68 procent 30 procent

Elevvård kronor per elev 2050 kronor 1370 kronor
Skolmat kronor per elev 4900 kronor 5700 kronor

Källa.	Skolverket	2008	och	2009	och Kulturrådet.	Skolbibliotek	2008.	Kulturen	i	siffror	2009:1.

De	flesta	av	ovanstående	faktorer	väger	över	till	de	kommunala	skolornas	fördel	och	de	
har	betydelse	för	verksamhetens	kvalitet.	De	fristående	skolorna	satsar	mer	på	läromedel	
och	skolmat	men	i	övrigt	satsar	de	kommunala	skolorna	mer.		

Bryter	man	ner	den	punkt	som	kanske	är	viktigast	för	verksamhetens	kvalitet,	lärartät-
heten,	på	olika	ägarformer	finner	man	att	det	finns	ett	klart	samband	mellan	lärartäthet,	
vinst	och	ägarform.	

Antal lärare per 100 elever uppdelat per form av huvudman

Antal elever Aktiebolag Ekonomisk 
förening

Stiftelse Ideel 
förening

Kommunala 
skolor

25 och fler 7,5 7,8 9,0 9,6 8,1
50 och fler 7,2 7,7 8,6 8,9 8,0
100 och fler 6,8 7,3 8,0 8,6 7,9

Källa.	Skolverkets	databaser	Siris	och	Fristående	skolor	2009/10.	
(Observera	att	denna	tabell	är	uppdelad	efter	antal	elever	per	skola.	Genomsnittet	för	alla		

fristående	skolor	låg	på	7,6	och	för	alla	kommunala	skolor	8,3	under	2009/10.)

Den	ägarform	som	har	de	tydligaste	vinstkraven,	aktiebolag	ligger	klart	lägst	i	antal	lä-
rare	per	100	elever.	Även	ekonomiska	föreningar	har	vanligen	krav	på	att	verksamheten	
ska	gå	med	vinst	och	de	ligger	också	lågt.	

De	driftsformer	som	däremot	inte	har	vinstkrav,	stiftelser	och	ideella	föreningar,	har	
klart	fler	lärare	per	100	elever.	Jämför	man	däremot	en	kommunal	grundskola	med	en	
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fristående	stiftelseskola	eller	en	som	drivs	av	en	ideell	förening	finner	man	att	de	fristå-
ende	skolorna	med	dessa	ägarformer	har	en	högre	lärartäthet.	Slutsatsen	är	att	det	är	
förekomsten	av	vinst	som	sänker	lärartätheten.		

De	fristående	skolorna	har	också	hittills	haft	ett	friutrymme	genom	att	de	inte	varit	låsta	
vid	timplanerna	och	det	har	gått	att	skapa	en	vinst	genom	att	inte	lägga	ut	timplanens	
alla	timmar.	Det	förekommer	främst	inom	gymnasieskolor	och	konfessionella	skolor	
men	det	är	relativt	ovanligt.	

I	de	flesta	länder	är	det	inte	tillåtet	för	skolor	på	grund-	och	gymnasienivå	att	ta	ut	vinst.	
En	modell	är	att	de	privata	skolor	som	är	helt	finansierade	med	elevavgifter	får	ta	ut	
vinst	medan	de	som	får	offentliga	bidrag	inte	får	ta	ut	vinst.		

En	fråga	är	om	vinsten	skapar	något	särskilt	värde	för	skolan	och	eleverna	som	inte	går	
att	få	på	annat	sätt?	Finns	det	något	som	görs	i	de	fristående	skolorna	som	inte	görs	i	
kommunala	skolor?	Denna	utredning	har	inte	kunnat	finna	någon	sådan	särskild	vinst-
fördel	utan	allt	det	som	görs	inom	vinstdrivna	skolor	kan	också	göras	i	offentliga.	

Entreprenad inom utbildningssektorn
Med	entreprenad	menas	att	en	kommun	uppdrar	åt	ett	företag	att	utföra	vissa	begränsa-
de	uppgifter.	Inom	utbildningsväsendet	har	det	gällt	vuxenutbildning	och	undervisning	i	
gymnasieskolans	karaktärsämnen	som	har	en	yrkesinriktad	eller	estetisk	profil.		
	
Vid	en	entreprenad	är	det	huvudmannen	(oftast	kommunen)	som	beslutar	om	verksam-
hetens	mål,	inriktning,	omfattning	och	kvalitet	samt	ansvarar	för	uppföljning	och	utvär-
dering	av	verksamheten.	Den	myndighetsutövning	som	får	överlämnas	vid	entreprenad	
är	främst	lärares	betygssättning.	Huvudmannen	ska	försäkra	sig	om	att	undervisningen	
håller	erforderlig	kvalitet	och	genomförs	i	enlighet	med	de	nationella	styrdokumenten	
för	skolformen.	Därutöver	har	Skolinspektionen	tillsyn	över	entreprenadverksamheten.		

När	Skolverket	har	undersökt	hur	entreprenaderna	har	fungerat	har	det	förekommit	att	
kommuner	lagt	ut	även	kärnämnen	och	icke	tillåtna	karaktärsämnen	på	gymnasieskolan.	
De	brister	Skolverket	finner	finns	främst	i	ledningen	och	styrningen	av	utbildningen.	
Skolverket	skriver	också	att	långsiktighet	och	kontinuitet	motverkas	av	korta	avtalsperio-
der	och	att	det	ibland	är	entreprenörers	kurspaket	som	styr	det	utbud	som	finns.	
	
I	Lärarförbundets	och	Lärarnas	Riksförbunds	utredning	om	entreprenad	inom	gymna-
sieskola	och	vuxenutbildning	från	2005	konstateras	att	upphandlingskompetensen	var	
mycket	varierande	och	att	det	ofta	saknades	uppföljningar	och	utvärderingar	från	kom-
munernas	sida.	I	rapporten	pekas	på	kvalitetsrisker	som	ligger	i	entreprenadsystemet.	
Det	beror	huvudsakligen	på	att	det	hittills	inte	har	varit	krav	på	att	använda	behöriga	
lärare.	Det	faktum	att	upphandlingarna	görs	om	med	jämna	mellanrum	och	nya	entre-
prenörer	anlitas	gör	också	att	undervisningen	organiseras	om	och	eleverna	inte	får	den	
kontinuitet	som	krävs.	Rapporten	pekar	även	på	risken	för	att	en	entreprenör	kan	gå	i	
konkurs.	



28 (40)

En	viktig	skillnad	jämfört	med	systemet	med	skolpeng,	som	gäller	för	fristående	skolor,	är	
att	det	sker	en	klar	priskonkurrens	i	entreprenadsystemet.	I	en	upphandling	ska	det	anbud	
antas	som	klarar	de	uppställda	kvalitetskraven	till	lägst	pris.	Det	medför	att	det	finns	en	
tydlig	prispress	neråt	vid	entreprenadupphandlingar.	Det	är	också	ett	av	flera	motiv	som	
kommunerna	anför	för	att	lägga	ut	utbildning	på	entreprenad,	de	vill	sänka	kostnaderna.

I	den	nya	skollagen	får	även	huvudmannen	för	en	fristående	gymnasieskola	rätt	att	lägga	
ut	utbildningar	på	entreprenad.	Det	blir	däremot	ingen	utökning	till	att	entreprenad	
även	ska	bli	möjlig	för	kärnämnen	i	gymnasieskolan.	Men	den	dispensmöjlighet	som	har	
funnits	att	även	lägga	ut	teoretiska	ämnen	inom	gymnasieskolan	blir	kvar.	Nytt	är	också	
att	fristående	grundskolor,	grundsärskolor,	gymnasieskolor	och	gymnasiesärskolor	kan	
lägga	ut	modersmålsundervisningen	på	entreprenad.		

Dagens	undantag,	att	det	har	varit	möjligt	att	bedriva	undervisningen	inom	entrepre-
nad	med	anställda	utan	lärarutbildning,	tas	bort	från	skollagen.	Det	ska	inte	längre	vara	
möjligt	att	få	en	tillsvidareanställning	som	lärare	inom	entreprenadutbildningar	om	man	
saknar	lärarutbildning.		

Konfessionella skolor
Medan	fristående	skolor	i	allmänhet	har	ett	relativt	stort	stöd	hos	föräldrar	och	allmän-
het,	har	flera	av	de	konfessionella	skolorna	fått	hård	kritik.	Under	2003	granskade	TV-
programmet	”Dokument	inifrån”	nio	fristående	konfessionella	skolor	och	fann	allvarliga	
missförhållanden	hos	flera.	Skolverket	genomförde	en	riktad	inspektion	i	de	aktuella	
skolorna	samt	i	ytterligare	några	konfessionella	skolor	och	de	fann	brister	i	verksamhe-
ten	hos	samtliga	skolor.	Hos	två	tredjedelar	var	bristerna	så	allvarliga	att	skolorna	fick	
förelägganden.	Det	innebär	att	om	inte	bristerna	rättas	till	kan	tillståndet	dras	in.	Det	
kan	jämföras	med	att	cirka	55	procent	av	skolorna	får	förelägganden	vid	Skolverkets	
ordinarie	inspektioner.		

Skolverket	fann	inga	indikationer	på	att	allsidigheten	och	sakligheten	i	undervisningen	
skulle	ha	åsidosatts,	men	några	skolor	hade	måldokument	som	gav	sådana	farhågor.	De	
fann	heller	inga	belägg	för	att	eleverna	hade	farit	illa	på	skolorna.	Ett	problem	som	Skol-
verket	tyckte	var	allvarligt	var	att	de	upplevde	att	själva	inspektionen	försvårades.	Från	
olika	håll	ifrågasattes	om	Skolverket	kunde	samtala	med	eleverna	utan	föräldrarnas	med-
givande	och	utan	närvaro	av	vuxna	från	skolan.	

Ett	annat	problem	var	att	flera	av	skolorna	var	små	med	nära	relationer	mellan	huvud-
man,	skolledning,	lärare,	föräldrar	och	elever.	På	flera	skolor	arbetade	föräldrar	på	skolan	
som	rektor,	lärare	eller	satt	i	styrelsen.	På	några	av	de	minsta	skolorna	kom	en	stor	del	
av	eleverna	från	några	få	familjer.	På	några	skolor	var	rektorn	också	företrädare	för	hu-
vudmannen.	

Andra	brister	som	påpekas	är	att	det	är	tveksamt	om	eleverna	ges	förutsättningar	att	nå	
målen	i	de	praktiskt-estetiska	och	de	naturorienterade	ämnena.	På	flera	av	skolorna	hade	
man	minskat	timtalen	i	dessa	ämnen	för	att	ge	mer	tid	till	skolans	profilämnen,	kristen-
dom,	judendom,	islam	eller	arabiska.
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Med	den	nya	skollagen	kommer	en	rad	förändringar	att	ske	för	fristående	skolor	som	
kommer	att	påverka	de	konfessionella	skolornas	sätt	att	organisera	sin	verksamhet.	På	
lektionstid	ska	undervisningen	vara	allsidig	och	saklig	och	följa	skollag	och	läroplaner.	
Det	får	inte	förekomma	konfessionella	inslag	eller	religiösa	riter.	Morgonandakt	och	
bordsbön,	till	exempel,	är	frivilliga	och	ska	ligga	utanför	undervisningstiden.	Det	blir	
inte	heller	tillåtet	att	minska	på	timmar	i	timplanen	för	att	öka	egna	profilämnen	som	till	
exempel	kristendom.	Dessa	timmar	ska	ligga	utanför	ordinarie	timplan	och	vara	frivil-
liga.	Med	de	förändringarna	och	en	skarpare	skolinspektion	ska	undervisningen	vara	
likvärdig	med	den	offentliga	skolan.	

Oseriösa skolhuvudmän och konkurser
Systemet	med	fristående	skolor	innebär	att	skolor	kan	gå	i	konkurs.	Hittills	har	det	varit	
relativt	ovanligt.	De	flesta	nedläggningar	av	fristående	skolor	och	förskolor	sker	under	
ordnade	former	där	skadeverkningarna	för	elever	och	samhället	är	små	eller	obefintliga.	
Men	det	har	förekommit	undantag	där	oseriösa	skolhuvudmän	har	misskött	skolor	och	
där	elever	och	personal	har	kommit	i	kläm.	

Det	händer	att	även	kommunala	skolledare	missköter	sig	i	arbetet	men	då	blir	skade-
verkningarna	mindre.	I	en	kommun	finns	det	chefer	ovanför	en	rektor	som	kan	se	om	
något	oegentligt	sker	och	som	kan	sätta	stopp	i	ett	tidigt	skede.	Det	finns	också	en	öp-
penhet	och	insyn	i	den	kommunala	verksamheten	som	gör	att	det	är	svårare	för	oseriösa	
personer	att	missköta	verksamheten.	En	kommun	kan	dessutom	inte	gå	i	konkurs.	

I	en	fristående	skola	som	drivs	i	aktiebolagsform	finns	en	styrelse	som	ska	följa	upp	hur	
den	ansvarige	chefen	sköter	verksamheten	och	där	finns	en	liknande	kontrollmöjlighet	
som	i	en	kommun.	Men	i	de	fall	där	oseriösa	personer	har	drivit	fristående	skolor	har	
styrelsens	kontrollfunktion	inte	fungerat.	

I	och	med	den	nya	skollagen	som	antogs	2010	blir	tillsynen	skarpare	än	den	varit	hittills	
och	det	kommer	att	ytterligare	minska	de	problem	som	finns	med	oseriösa	skolhuvud-
män.	

Effekter av valfrihet och marknadsstyrning för skolledare och lärare  
Att	skolledares	och	lärares	yrkesroll	skulle	kunna	påverkas	av	det	fria	valet	och	av	mark-
nadsstyrningen	var	ingen	fråga	som	diskuterades	inför	besluten	på	90-talet.	Men	yrkes-
rollen	har	påverkats	och	det	gäller	för	alla	skolor,	kommunala	som	fristående.		

Den	grupp	som	kanske	har	fått	de	största	förändringarna	är	studie-	och	yrkesvägle-
darna.	De	har	fått	ett	tryck	på	sig	att	vara	marknadsförare	samtidigt	som	de	har	kvar	sin	
gamla	yrkesroll	att	vara	objektiva	och	sakliga	tjänstemän.	I	det	spänningsfältet	ställs	de	
inför	många	etiska	konflikter	och	dilemman.	Även	skolledarnas	yrkesroll	har	förändrats	
kraftigt.	Det	fria	valet	har	skapat	en	konkurrenssituation	där	varje	elev	representerar	en	
summa	pengar.	Om	en	skola	tappar	många	elever	kan	skolans	existens	hotas.		

Det	finns	en	tendens	till	att	skolledares	och	lärares	yrkesroll	alltmer	liknar	den	roll	en		
delägare	i	ett	småföretag	har.	Alla	medarbetare	ska	slå	vakt	om	skolans	goda	rykte,	elev-
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tillströmning	och	resultat.	Den	marknadsutsatta	företagarrollen	har	förts	över	till	offent-
liga	skolledare	och	lärare	som	ovanpå	den	gamla	rollen	har	fått	en	ny.

Det	har	också	tillkommit	nya	arbetsuppgifter	för	lärarna.	De	får	konstruera	nya	kurser	
och	program	för	att	hävda	skolan	i	konkurrensen.	Det	är	också	vanligt	att	lärare	engage-
ras	som	ambassadörer	vid	”Öppet	hus”	och	liknande	arrangemang.	Lärarna	har	fått	en	
ny	uppgift	att	marknadsföra	skolan.	

Att	bli	marknadsförare	av	skolan	är	ingen	roll	som	lärarna	har	accepterat	utan	protester.	
När	det	fria	valet	var	nytt	förekom	det	att	lärare	struntade	i	den	uppgiften	men	i	och	
med	att	konkurrensen	har	hårdnat	har	lärarna	accepterat	den	nya	arbetsuppgiften.	Lä-
rarna	inser	att	skolans	existens	kan	äventyras	om	skolan	förlorar	många	elever.		

Det	har	även	blivit	vanligt	att	lärarna	beskriver	eleverna	som	kunder	och	det	påverkar	
förhållandet	lärare	elev.	En	forskare	använder	uttrycket	”det	är	kunden	som	har	rätt”	för	
att	visa	den	förändring	som	skett.	Utvecklingen	har	gått	från	att	läraren	har	ett	offentligt	
tjänstemannaperspektiv	på	eleven,	till	att	även	ha	ett	marknadsperspektiv	där	eleven	är	
en	kund.	Båda	synsätten	används	samtidigt.	Det	kan	innebära	att	läraren	blir	mer	lyhörd	
och	intresserad	av	hur	eleven	utvecklas	och	hur	det	går	att	nå	målen.	Å	andra	sidan	kan	
läraren	bli	mer	utsatt	för,	och	villig	att	böja	sig	för,	olika	påtryckningar.	Om	elevens	och	
föräldrarnas	intressen	inte	tillgodoses	kan	de	välja	en	annan	skola.	

En	annan	fråga	där	det	skiljer	mellan	offentligt	och	privat	anställda	är	yttrandefriheten.	
Den	grundlagsskyddade	yttrandefriheten	och	meddelarskyddet	omfattar	offentligt	an-
ställda.	En	arbetsgivare	inom	den	offentliga	sektorn	får	inte	ingripa	mot	en	anställd	i	
strid	med	grundlagsbestämmelser	om	yttrandefrihet.	En	kommunalt	anställd	har	rätt	
att	offentligt	kritisera	sin	arbetsgivare	till	exempel	genom	att	delta	i	protestmöten	eller	
vända	sig	till	en	tidning.	Hos	offentliga	arbetsgivare	får	lojaliteten	som	följer	av	anställ-
ningsavtalet	vika	för	yttrandefriheten.	Justitieombudsmannen	(JO)	har	i	en	mängd	beslut	
kritiserat	kommuner	som	har	agerat	mot	anställda	som	uttalat	sig	kritiskt	eller	deltagit	
i	protester	mot	politiska	beslut.	Inget	hindrar	en	kommunalt	anställd	att	själv,	utan	att	
först	ha	tagit	kontakt	med	sin	arbetsgivare,	anmäla	missförhållanden	hos	kommunen	till	
en	tillsynsmyndighet.	

Hos	en	privat	arbetsgivare	är	ordningen	den	omvända.	Här	får	yttrandefriheten	vika	för	
lojaliteten	mot	arbetsgivaren.	Att	en	privat	anställd	offentligt	uttalar	kritik	mot	arbetsgi-
varen	kan	leda	till	ingripanden	från	arbetsgivarens	sida.	Innan	en	privat	anställd	vänder	
sig	till	en	tillsynsmyndighet	och	anmäler	missförhållanden	hos	arbetsgivaren	måste	hon/
han	först	ha	vänt	sig	till	arbetsgivaren	och	försökt	att	på	det	sättet	komma	till	rätta	med	
missförhållandena	för	att	inte	riskera	ingripande	från	arbetsgivaren.	
Den	utveckling	som	varit	sedan	90-talets	början	där	kommunala	chefer	har	agerat	mot	
anställda	som	använt	sin	lagstadgade	rätt	att	uttala	sig	har	fått	som	effekt	att	den	privata	
modellen	har	tagit	över	även	i	de	kommunala	skolorna.	En	majoritet	av	lärarna	även	på	
kommunala	skolor	uppger	att	de	inte	skulle	kontakta	media	om	det	gällde	missförhållan-
den	vid	skolan.	
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Frågan	om	privatanställda	lärares	yttrandefrihet	kommer	att	ingå	i	den	utredning	som	
tillsatts	om	att	lärare	ska	ha	en	skyldighet	att	anmäla	missförhållanden	vid	en	skola,	en	
så	kallad	”Lex	Sara”	för	skolan.	Om	den	utredningen	föreslår	att	lärare	ska	ha	en	anmäl-
ningsplikt	kommer	det	att	påverka	de	privatanställda	lärarnas	yttranderätt.		

Likvärdighetsfrågor i övriga skolformer
Denna	utredning	har	koncentrerats	till	grundskolan	men	skollagens	krav	på	likvärdighet	
gäller	i	alla	skolformer	i	skolväsendet.	Det	finns	också	ett	fritt	val	av	skola,	marknads-
styrning	och	konkurrens	om	barn	och	elever	i	flera	av	de	olika	skolformerna.		
Man	kan	se	några	tendenser	som	går	igen	i	flera	skolformer.	Det	är	skillnader	mellan	
kommuner	och	mellan	skolor	inom	samma	kommun	vad	gäller	hur	mycket	kommu-
nerna	satsar	i	resurser	i	form	av	lärartäthet	och	utbildade	lärare.	Elever	som	har	en	stark	
socioekonomisk	bakgrund	når	målen	i	högre	grad	än	elever	som	har	en	svag	socioeko-
nomisk	bakgrund.	Detsamma	gäller	för	de	elever	som	har	invandrarbakgrund,	de	ligger	
ett	steg	efter	när	det	gäller	att	nå	målen.	

Det	skiljer	även	mellan	olika	huvudmän.	De	kommunala	skolorna	ligger	generellt	sett	
högre	i	lärartäthet	med	något	undantag.	Detsamma	gäller	andelen	behöriga	lärare,	de	
kommunala	huvudmännen	ligger	högre	än	fristående	och	enskilda	huvudmän.	

De	effekter	av	fritt	val	och	marknadsstyrning	som	denna	utredning	visar	för	grundsko-
lan	gäller	i	viss	utsträckning	även	för	de	andra	skolformerna	inom	skolväsendet	som	har	
fritt	val	och	som	är	marknadsstyrda.	Styrkan	av	effekterna	varierar	dock	efter	hur	omfat-
tande	det	fria	valet	är	och	hur	bidragssystem	och	regelverk	är	utformade.	
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6. Sammanfattning och diskussion kring valfrihetens  
 och marknadsstyrningens effekter på skolans likvärdighet

Denna	utredning	ska	analysera	marknadsstyrningens	och	valfrihetens	effekter	för	sko-
lans	likvärdighet.	Sedan	det	fria	valet	infördes	för	tjugo	år	sedan	har	det	skett	en	lång	rad	
förändringar	i	det	svenska	samhället	och	i	den	svenska	skolan.	Att	i	den	mängd	föränd-
ringar	som	skett	urskilja	just	marknadsstyrningens	och	valfrihetens	effekter	är	komplice-
rat.	

Det	är	också	svårt	att	göra	jämförelser	bakåt	i	tiden.	De	studier	som	finns	visar	att	det	
fanns	problem	med	likvärdigheten	i	den	svenska	skolan	även	före	reformerna	på	90-ta-
let.	I	och	med	införandet	av	grundskolan	blev	skolan	mer	likvärdig	men	det	fanns	kvar	
problem	orsakade	av	boendesegregation	och	genom	att	eleverna	delades	upp	efter	soci-
algrupper	inom	skolan.	

Som	visats	i	det	inledande	avsnittet	är	begreppet	likvärdig	synnerligen	oklart.	Det	tolkas	
och	används	på	en	rad	olika	sätt	och	en	del	av	tolkningarna	är	helt	motstridiga.	Sedan	
1985	har	målet	om	en	likvärdig	skola	legat	fast	i	skollagen	och	det	står	även	i	den	nya	
som	antogs	2010.	Men	begreppet	likvärdighet	har	anpassats	för	att	passa	den	aktuella	
skolpolitiken.	Det	har	gått	att	fortsätta	att	använda	detta	positiva	begrepp	och	genom	
det	legitimera	även	en	ny	skolpolitik.	Även	efter	decentraliseringen	och	valfrihetsre-
formerna	ska	skolan	vara	likvärdig.	Att	likvärdighetsbegreppet	är	kvar	som	ett	centralt	
begrepp	i	den	svenska	skolpolitiken	beror	på	den	positiva	laddning	som	begreppet	har.	
I	stort	sett	alla	är	ense	om	att	den	svenska	skolan	ska	vara	likvärdig	även	om	man	lägger	
olika	tolkningar	i	begreppet.		

Den	svenska	skolan	har	aldrig	varit	helt	likvärdig	men	i	de	internationella	jämförande	
studierna,	som	genomfördes	fram	till	90-talet,	har	Sverige	varit	ett	av	de	länder	som	
uppvisat	minst	skillnader	mellan	skolor	tillsammans	med	de	övriga	nordiska	länderna.	
Men	i	och	med	de	förändringar	som	skett	i	samhället	och	i	skolpolitiken	därefter,	är	den	
trend	som	innebar	minskade	skillnader	bruten.	Som	visats	i	avsnitten	ovan	om	skolans	
resultat	och	om	skolans	segregation	ökar	skillnaderna	mellan	kommuner,	skolor	och	
elever	i	grundskolan.	

Att	likvärdigheten	har	utvecklats	mot	större	skillnader	har	många	orsaker.	En	del	av	
förklaringarna	ligger	i	de	samhällsförändringar	som	skett.	Skolan	är	en	del	av	samhället	
och	om	det	sker	förändringar	får	det	effekter	i	skolan.	Under	de	20	år	som	gått	sedan	
besluten	togs	i	början	av	90-talet	har	samhället	utvecklats	mycket	snabbt	inom	en	rad	
områden.	Men	huvudorsakerna	till	att	skolans	likvärdighet	har	försvagats	beror	på	för-
ändringar	inom	skolan.	

Valfrihetens och marknadsstyrningens påverkan på skolan
Elever, föräldrar och personal nöjda med det fria valet
Flera	enkäter	visar	att	såväl	elever	som	föräldrar	är	positiva	till	det	fria	valet	och	att	de	
oftast	har	en	positiv	inställning	till	den	skola	de	har	valt.	Även	personalen	är	positiv	till	
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de	fristående	skolorna.	Skolverkets	undersökningar	visar	att	elevernas	trivsel,	engage-
mang	och	inflytande	har	ökat	sedan	90-talet.	Å	andra	sidan	finns	också	en	ökad	stress,	
särskilt	hos	flickor.	

Kortare beslutsvägar inom fristående skolor
De	anställda	i	fristående	skolor	vittnar	allmänt	om	att	det	är	kortare	beslutsvägar.	Det	
kommunpolitiska	systemet	upplevs	som	tungrott	och	långsamt	och	det	är	enklare	och	
går	fortare	i	privata	företag.	De	anställda	känner	ofta	en	högre	grad	av	delaktighet.	

Fler profiler och lokala programvarianter
Det	har	blivit	en	större	mångfald	av	kurser,	profiler	och	inriktningar	inom	det	svenska	
skolsystemet.	Det	är	utan	tvekan	den	nya	konkurrenssituationen	som	medfört	denna	
utveckling.	Varje	skola	måste	bemöda	sig	om	att	ha	ett	intressant	utbud	av	olika	kurser	
för	att	kunna	locka	elever,	i	grunden	en	positiv	utveckling	som	har	berikat	skolan	och	
elevernas	kunskaper.	Inom	gymnasieskolan	finns	dock	avarter	i	det	stora	utbudet	av	
lokala	kurser	som	inte	alltid	håller	tillräcklig	kvalitet.	Det	är	emellertid	ett	problem	som	
minskar	i	och	med	den	nya	gymnasieskolan.

Fristående skolor kan fylla tomrum
Det	finns	flera	exempel	på	fristående	skolor	som	fyller	tomrum	inom	skolvärlden.	Det	
finns	en	rad	olika	nischer	som	den	kommunala	skolan	inte	har	lyckats	särskilt	väl	med.	
Ett	exempel	är	Baggiumkoncernen	som	har	koncentrerat	sig	på	yrkesutbildningar	i	gym-
nasieskolan.	De	har	utvecklat	en	utbildningsmodell	som	varit	framgångsrik	för	elever	
som	annars	hade	riskerat	att	hamna	utanför	skolsystemet.	Det	finns	även	andra	exem-
pel	på	fristående	skolor	som	specialiserat	sig	på	elever	i	behov	av	särskilt	stöd	och	som	
också	bedrivit	en	framgångsrik	utbildning.		

Engagemang och inflytande har ökat
Möjligheten	att	välja	och	byta	skola	ställer	krav	på	tydlighet	i	både	kommunala	och	fri-
stående	skolor	vilket	bland	annat	leder	till	att	skolor	måste	förmedla	och	förankra	sin	
verksamhet	hos	föräldrar	och	elever.	Det	innebär	att	det	finns	ett	ökat	intresse	från	sko-
lornas	sida	för	att	få	med	sig	föräldrar	i	skolans	arbete.	

Större skillnader mellan elever och mellan skolor – en ökad skolsegregation
Det	är	större	skillnader	mellan	skolor	och	mellan	elever	idag	än	vad	det	var	i	början	av	
90-talet.	Eleverna	delas	upp	på	olika	skolor	efter	kunskaper,	betyg,	socioekonomisk	bak-
grund	och	efter	religiösa	tillhörigheter.	Skolsegregationen	har	ökat.	

Ökade kostnader
Det	fria	valet	och	systemet	med	skolpeng	är	kostnadsdrivande.	Det	fria	valet	kräver	en	
större	skolorganisation	med	fler	elevplatser	och	svårigheterna	att	planera	skolorganisa-
tionen	leder	till	kommunala	avvecklings-	och	omställningskostnader.	

Elevernas resultat 
Resultaten,	mätt	i	form	av	prestationer	i	nationella	utvärderingen	och	de	internationella	
jämförande	studierna,	har	en	fallande	trend.	Det	fria	valet	och	marknadsstyrningen	ver-
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kar	i	både	positiv	och	negativ	riktning	när	det	gäller	elevernas	resultat.	Å	ena	sida	har	
konkurrensen	om	eleverna	tvingat	skolorna	att	förbättra	och	utveckla	sin	verksamhet	
och	det	stärker	kvaliteten.	Å	andra	sidan	har	det	fria	valet	samtidigt	en	segregerande	
effekt	och	segregerade	skolsystem	presterar	generellt	sett	sämre	resultat	än	icke	segre-
gerade.	Sannolikt	tar	dessa	båda	tendenser	ut	varandra	och	slutresultatet	blir	att	det	fria	
valet	och	marknadsstyrningen	inte	har	några	nämnvärda	effekter	sett	på	den	samlade	
resultatutvecklingen.	När	det	gäller	enskilda	skolor	och	elever	däremot	har	det	fria	valet	
stor	betydelse,	det	bidrar	till	ökade	skillnader	i	elevernas	resultat.	

Skolan har blivit en marknad
Genom	det	fria	valet	av	skola	och	systemet	med	skolpeng	har	skolan	blivit	en	marknad	
där	det	är	marknadskrafter	som	styr.	I	kommuner	där	många	väljer	en	annan	skola	än	
den	närmaste	är	det	marknaden	som	styr	över	skolans	organisation	och	resurstilldelning.	
Det	har	inneburit	en	rörelse	från	förorternas	skolor	in	mot	skolor	i	centrum	av	storstä-
derna	och	det	har	inneburit	att	eleverna	har	gått	från	kommunala	skolorna	till	fristående.	
Marknadsstyrningen	innebär	att	fristående	skolor	etableras	där	de	har	störst	chans	att	
få	elever	och	fylla	sina	skolor	och	det	är	i	stor	utsträckning	i	de	större	städernas	centrala	
delar	eller	i	stabila	områden	runt	centrum.		

Marknadsföring ny arbetsuppgift för skolan och lärarna
I	dag	måste	en	skola	marknadsföra	sig	för	att	locka	elever.	Det	sker	genom	hemsidor,	
trycksaker,	öppet	hus,	mässor	och	reklam.	Marknadsföringen	kostar	pengar	och	den	har	
kritiserats	för	att	vara	osaklig.	Skolorna	lockar	inte	alltid	med	sin	kärnprodukt	–	utbild-
ningen	–	utan	det	är	vanligt	med	marknadsföring	som	lockar	med	datorer,	körkort	och	
annat.	

Lärare,	skolledare	och	studie-	och	yrkesvägledare	har	fått	en	ny	arbetsuppgift,	de	ska	
vara	marknadsförare	av	skolan.	Där	läraren	tidigare	skulle	vara	en	allsidig	och	objektiv	
offentlig	tjänsteman	ska	hon	nu	även	marknadsföra	den	egna	skolan.	Och	marknadsfö-
ring	och	korrekt	information	är	inte	alltid	samma	sak.	Skolan	ska	marknadsföras	även	
om	läraren	vet	att	budskapet	inte	är	helt	korrekt.	Marknadsföringen	påverkar	lärarrollen	
till	att	påminna	om	den	som	en	delägare	i	ett	företag	har,	läraren	ska	slå	vakt	om	skolans	
goda	rykte	och	elevtillströmning.	

Elever och föräldrar har blivit kunder
I	dag	är	elever	och	föräldrar	kunder	på	en	skolmarknad.	Kundförhållandet	påverkar	
verksamheten	både	positivt	och	negativt.	Skolan	blir	å	ena	sidan	mer	lyhörd	samtidigt	
som	det	öppnar	för	påtryckningar.	I	och	med	att	konkurrensen	om	eleverna	är	hård	kan	
kunden	hota	med	att	flytta	om	inte	skolan	går	med	på	föräldrars	och	elevers	krav.	

Framväxten av skolbolag och skolkoncerner
Inför	besluten	på	90-talet	förutspåddes	en	utveckling	mot	småskalighet	och	lokala	
byskolor	drivna	av	personalkooperativ	eller	ideella	föreningar.	Det	har	i	dag	blivit	stora	
aktiebolag	och	skolkoncerner	som	kontrollerar	en	allt	större	del	av	friskolesektorn.	Flera	
av	skolkoncernerna	ägs	helt	eller	delvis	av	riskkapitalbolag	varav	ett	par	är	utländska.	
Framväxten	av	stora	bolag	och	koncerner	har	medfört	att	en	ny	part,	friskoleproducen-
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terna,	har	växt	fram	inom	utbildningssektorn. I	flera	av	de	stora	skolkoncernerna	finns	
tydliga	tendenser	till	centralstyrning.	Varje	skola	ska	följa	den	centralt	fastlagda	modellen	
för	hur	arbetet	ska	organiseras	och	hur	undervisningen	ska	bedrivas.	Lärarrollen	utveck-
las	från	ett	läge	där	läraren	bestämmer	helt	över	undervisningens	planering	och	genom-
förande	till	en	roll	som	mer	består	av	att	utföra	redan	planerade	arbetsuppgifter.	

Möjlighet till vinst påverkar verksamhetens inriktning och kvalitet
Sedan	90-talet	är	det	möjligt	att	göra	vinst	på	att	driva	en	skola	som	är	offentligt	finan-
sierad	och	vinsten	påverkar	verksamhetens	kvalitet	på	en	rad	olika	sätt.	Det	gäller	till	ex-
empel	lärartäthet,	andel	behöriga	lärare	och	tillgången	till	specialsalar	och	skolbibliotek.	De	
fristående	skolor	som	drivs	i	vinstsyfte,	aktiebolag	och	ekonomiska	föreningar,	ligger	klart	
lägre	i	lärartäthet	än	skolor	som	drivs	som	stiftelser	och	ideella	föreningar.	Vinsten	påver-
kar	också	var	skolor	etablerar	sig	och	det	elevunderlag	som	skolan	har.	Att	riskkapitalbolag	
har	börjat	köpa	upp	skolkoncerner	beror	på	att	de	ser	möjligheter	att	göra	säkra	vinster.	
De	har	som	affärsidé	att	köpa	framgångsrika	företag	för	att	sedan	sälja	dem	med	vinst	ef-
ter	ett	antal	år,	och	deras	primära	intresse	är	inte	utbildning.	Sverige	är	ett	av	få	länder	som	
tillåter	vinst	i	offentligt	finansierade	skolor	på	grund-	och	gymnasienivå.

Oseriösa skolhuvudmän
I	och	med	det	fria	valet	av	skola	och	systemet	med	skolpeng	har	skolsektorn	även	lockat	
till	sig	några	oseriösa	skolhuvudmän.	De	är	få	men	innan	de	avslöjas	kan	de	ställa	till	
skada	för	de	elever	som	går	på	skolan	och	som	inte	alltid	får	den	utbildning	de	har	rätt	
till.		

Konkurser
I	och	med	systemet	med	fristående	skolor	kan	en	skola	gå	i	konkurs.	Det	är	ovanligt	
men	när	det	sker	riskerar	elever	och	anställda	att	komma	i	kläm.
	
Yttrandefriheten inskränks
En	viktig	del	i	en	demokrati	är	offentlighet,	öppenhet	och	yttrandefrihet.	För	att	väljarna	
ska	kunna	avgöra	hur	den	offentliga	verksamheten	sköts	måste	de	få	insyn.	Det	sker	
bland	annat	genom	att	de	offentligt	anställda	har	en	grundlagsskyddad	rätt	att	ge	of-
fentlighet	om	förhållanden	på	till	exempel	en	skola	och	arbetsgivaren	får	inte	efterforska	
vem	som	spridit	uppgifterna.	Hos	en	privat	arbetsgivare,	som	en	fristående	skola	till	
exempel,	gäller	inte	det	utan	den	anställde	kan	riskera	sin	anställning	om	han	eller	hon	
berättar	om	missförhållanden.	Den	privaträttsliga	regleringen	har	i	praktiken	även	spridit	
sig	till	kommunala	skolor.	I	dag	är	det	allt	färre	offentliganställda	som	ger	offentlighet	åt	
missförhållanden	på	sin	arbetsplats,	trots	att	de	har	en	grundlagskyddad	yttrandefrihet.		
	
Kommunerna har begränsade möjligheter att styra skolans organisation
I	kommuner	som	har	många	fristående	skolor	och	ett	omfattande	val	av	skola	har	kom-
munen	begränsade	möjligheter	att	styra	över	skolans	organisation	och	resursfördelning.	
I	dessa	kommuner	får	man	istället	i	högre	grad	anpassa	skolorganisationen	till	vad	som	
händer	efter	elevernas	och	föräldrarnas	val	av	skola.	En	växande	andel	av	skolan	ställs	
utanför	den	kommundemokratiska	processen	och	marknaden	tar	över	styrningen	av	
skolans	organisation	och	resursfördelning.
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Sammanfattning av valfrihetens och marknadsstyrningens  
effekter på skolans likvärdighet    
Summeras	effekterna	av	valfrihet	och	marknadsstyrning	inom	skolan	är	det	som	synes	
en	rad	såväl	positiva	som	negativa	effekter	som	har	uppstått.	De	skolpolitiska	reformer-
na	under	90-talet	har	påverkat	skolan	på	det	sätt	som	man	antog	att	de	skulle	göra	när	
besluten	togs.	Men	reformerna	har	också	fått	en	rad	oväntade	och	nya	effekter	och	det	
är	ingen	överdrift	att	påstå	att	det	svenska	skolsystemet	är	förändrat	i	grunden.	
Det	fria	valet	och	marknadsstyrningen	har	genom	systemet	med	skolpeng	bidragit	till	att	
det	uppstår	skillnader	mellan	skolor.	De	skolor	som	är	framgångsrika	får	fler	elever	och	
därmed	ökade	resurser.	De	kan	därmed	satsa	mer	på	skolan	och	på	undervisningen.	De	
skolor	som	tappar	elever	får	en	motsatt	utveckling,	de	förlorar	resurser	och	får	mindre	
möjligheter	att	satsa	på	undervisningen.	

Hur	stor	andel	av	den	försvagade	likvärdigheten	som	valfriheten	och	marknadsstyrning-
en	står	för	är	omöjligt	att	svara	på.	Som	visats	ovan	är	det	en	rad	förändringar	i	samhälle	
och	skola	som	har	påverkat	likvärdigheten.	En	del	av	de	olika	faktorerna	har	haft	större	
påverkan,	andra	har	haft	mindre.	

Det	är	i	dag	cirka	10	procent	av	grundskolans	elever	som	går	i	en	fristående	skola	och	
90	procent	som	går	i	en	kommunal	skola.	Den	lilla	friskoleandelen	kan	inte	ha	särskilt	
stor	påverkan	på	den	stora	andelen	elever	som	går	i	den	kommunala	skolan,	menar	en	
del.	Men	man	kan	inte	begränsa	effekterna	till	de	10	procent	som	har	valt	en	fristående	
skola.	Deras	val	påverkar	även	de	skolor	som	de	lämnar.	Försvinner	10	procent	från	de	
kommunala	skolorna	blir	det	en	helt	annan	elevsammansättning	i	de	skolor	de	lämnar.	
Det	fria	valet	av	skola	handlar	dessutom	inte	bara	om	de	fristående	skolorna	utan	det	
gäller	även	de	kommunala.	Om	det	är	10	procent	som	väljer	en	fristående	skola	kan	det	
vara	lika	många	som	väljer	en	annan	kommunal	skola,	men	någon	rikstäckande	statistik	
finns	inte.	Som	ett	exempel	på	hur	omfattande	det	fria	valet	är	kan	man	se	på	Stock-
holm,	där	var	det	cirka	20	procent	som	valde	en	fristående	skola	och	30	procent	som	
valde	en	annan	kommunal	skola	under	2009.	Sammanlagt	valde	varannan	stockholms-
elev	en	annan	grundskola	än	den	närmaste	kommunala.	

Svaret på denna utrednings huvudfråga är således att det är en hel rad faktorer 
som medverkar till att likvärdigheten i grundskolan har utvecklats mot ökade 
skillnader mellan skolor och mellan elever. Hur stor andel de olika förklarings-
grunderna har eller att lägga fast marknadsstyrningens och valfrihetens andel i 
utvecklingen, är inte möjligt. Valfrihet och marknadsstyrning är två mycket be-
tydelsefulla faktorer bland flera andra som påverkat skolan i riktning mot ökade 
skillnader. 

Dessutom	har	det	uppstått	en	rad	andra	effekter	för	skolan	och	för	professionen,	orsa-
kade	av	det	fria	valet	och	marknadsstyrningen,	som	har	förändrat	det	svenska	skolsyste-
met	i	grunden.
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7. Professionens perspektiv på en likvärdig skola

Som	visats	ovan	kan	en	likvärdig	skola	och	en	decentraliserad	skola	vara	delvis	ofören-
liga.	En	decentralisering	riskerar	att	leda	till	att	ökade	skillnader	mellan	skolor	och	mel-
lan	elever	uppstår	och	därmed	riskeras	skolans	likvärdighet.	Samtidigt	finns	det	klara	
fördelar	med	decentraliseringen.	Lokalt	kan	man	fatta	beslut	grundade	på	ett	bättre	
underlag	än	vad	man	kan	göra	centralt	för	alla	landets	skolor.	Genom	decentraliseringen	
gavs	också	professionen	nya	möjligheter	att	ta	ett	utökat	ansvar	för	verksamheten	och	
att	kunna	utveckla	yrket	till	att	bli	en	verklig	profession.	
	
Men	övergången	från	stat	till	kommun	var	kantad	av	svårigheter.	Skolledare	och	lärare	
fick	en	rad	nya	uppgifter.	Övergång	från	regelstyrning	till	målstyrning	innebar	att	mål	
skulle	formuleras	som	alla	elever	skulle	kunna	nå.	Det	innebar	en	ny	kunskapssyn	och	
ovanpå	kom	ett	nytt	betygssystem.	Kommunerna	hade	inte	alltid	beredskap	och	kun-
skaper	att	fullt	ut	axla	det	nya	ansvaret	och	skolledare	och	lärare	lämnades	därför	i	stor	
utsträckning	ensamma	att	lösa	de	frågor	som	uppstod.	Dessutom	sammanföll	decentra-
liseringen	med	den	ekonomiska	krisen	och	nedskärningar	inom	skolan.	Skolledare	och	
lärare	fick	ett	utökat	ansvar	och	nya	uppgifter	men	inga	resurser.
		
I	början	av	2000-talet	växte	det	fram	en	begynnande	insikt	om	att	det	fanns	kvalitets-
brister	i	skolan	och	att	staten	behövde	stärka	sitt	grepp.	De	så	kallade	Wärnerssonpeng-
arna,	riktade	statsbidrag	avsedda	bland	annat	för	att	förstärka	skolan	med	fler	lärartjäns-
ter,	är	ett	exempel	och	den	skolinspektion	som	Tomas	Östros	inrättade	är	ett	annat.	
Från	ett	läge	i	början	av	90-talet	när	staten	i	princip	nästan	abdikerade	från	sitt	ansvar	
för	skolan	så	återtar	staten	sin	styrning	steg	för	steg	och	skärper	sin	kontroll	från	slutet	
av	90-talet	och	framåt.	

När	den	borgerliga	alliansregeringen	tillträder	2006	accelererar	denna	utveckling	och	
Jan	Björklund	genomför	en	rad	åtgärder	som	stärker	den	statliga	styrningen	av	skolan.	

	 En	kraftigt	utbyggd	och	skarpare	skolinspektion.

	 Fler	och	tidigare	nationella	prov.

	 Centralt	rättade	nationella	prov.

	 En	ny	betygsskala	med	fler	centrala	betygskriterier.	

	 Tydligare	mål	i	läroplaner	och	kursplaner.

	 En	ny	skollag	med	mer	regelstyrning	och	lika	villkor	mellan	fristående	och	
kommunala	skolor.

	 Lärarlegitimation.

	 En	ny	lärarutbildning.

Bakgrunden	till	den	ökade	statliga	styrningen	är	att	skolans	resultat	anses	vara	för	dåliga	
och	huvudansvaret	för	det	läggs	på	kommunerna.	Den	ökade	statliga	styrningen	innebär	
att	kommunerna	förlorar	en	del	av	det	ansvar	som	de	har	haft	för	skolan.	En	utveckling	
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som	delvis	är	självförvållad	genom	att	kommunerna	inte	alltid	har	lyckats	att	ta	det	an-
svar	för	skolan	som	de	fick	i	början	på	90-talet.	

Men	kritiken	kan	också	vändas	mot	staten.	De	otydliga	målen	och	att	90-talets	betygs-
system	slarvades	fram	är	ett	par	exempel.	Resultatskillnaderna	beror	också	delvis	på	
statliga	beslut,	som	etableringen	av	fristående	skolor,	där	kommunerna	har	haft	margi-
nella	möjligheter	att	påverka	utvecklingen.	Kommunerna	har	ett	mycket	stort	ansvar	för	
utvecklingen	inom	skolan	men	de	får	också	ta	ansvar	för	de	brister	som	staten	är	skyldig	
till.	Till	bilden	hör	att	det	även	finns	en	viss	kritik	från	statens	sida	mot	professionens	
sätt	att	sköta	sina	uppgifter	inom	skolan.

Flera	av	dessa	nya	statliga	insatser	kommer	att	påverka	skolans	likvärdighet	så	att	skill-
naderna	minskar.	Skolinspektionen	har	effekt	på	huvudmän	som	inte	sköter	sina	upp-
gifter.	Det	nya	mer	centralstyrda	betygssystemet	kommer	också	att	medverka	till	en	mer	
rättvis	betygssättning.	Den	starkaste	effekten	på	likvärdigheten	har	förmodligen	den	
nya	skollagen	med	i	stort	sett	lika	villkor	mellan	fristående	och	kommunala	skolor.	Det	
friutrymme	som	de	fristående	skolorna	har	haft	kommer	till	stora	delar	att	upphöra	och	
det	är	ett	mycket	viktigt	steg	mot	en	mer	likvärdig	skola.	Detsamma	gäller	för	den	lärar-
legitimation	som	ska	införas.	Det	blir	skärpta	krav	på	huvudmännen	att	anställa	behöriga	
lärare	och	det	kommer	att	medverka	till	att	likvärdigheten	stärks.	Regeringen	har	även	
satsat	på	kompetensutveckling	av	lärarna	och	på	en	särskild	läs-	och	skrivsatsning	under	
de	första	åren	i	grundskolan.	Det	är	insatser	som	är	positiva	ur	likvärdighetssynpunkt.	

Men	regeringen	har	dessutom	fattat	en	antal	beslut	som	motverkar	likvärdigheten.	

	 Språktillval	ger	högre	meritpoäng	vid	ansökan	till	gymnasieskolan

	 Hårdare	krav	på	att	komma	in	på	gymnasieskolans	studieförberedande	program.	

	 	Elitklasser	inrättas	i	grund-	och	gymnasieskola.	

	 De	yrkesförberedande	programmen	på	gymnasieskolan	ska	inte	ge	högskole-
behörighet	längre.	

	 Nya	antagningsregler	till	högskolan	gör	att	elever	måste	välja	rätt	kurs	redan	i	
grundskolan	för	att	få	maximala	meritpoäng.	Dessutom	missgynnas	studenter		
med	äldre	gymnasiebetyg.

	 Resurserna	till	komvux	har	skurits	ned.	

	 Möjligheterna	att	komplettera	på	komvux	för	att	komma	in	på	högskola	har	reduce-
rats.	

Summerar	man	den	borgerliga	alliansregeringens	skolpolitik	finner	man	således	refor-
mer	som	verkar	både	för	och	mot	en	ökad	likvärdighet.	Det	primära	syftet	med	den	öka-
de	statliga	styrningen	är	dock	inte	att	skolan	ska	bli	mer	likvärdig	utan	regeringens	fokus	
ligger	på	att	förbättra	skolans	resultat.	Att	det	också	medför	att	likvärdigheten	ökar	i	en	
del	avseenden,	det	är	effekter	man	får	på	köpet.
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Konsekvenserna	för	professionen	är	att	den	statliga	detaljstyrningen	ökar.	Staten	litar	
inte	fullt	ut	på	vare	sig	kommunerna	eller	professionen	och	då	är	det	ökad	statlig	styr-
ning	som	gäller.	En	styrning	som	dessutom	ökar	mängden	arbetsuppgifter	och	arbets-
bördan,	för	såväl	skolledare	som	lärare.		

Lärarförbundet	och	dess	föregångare	har	alltid	stött	målsättningen	om	en	likvärdig	sko-
la.	Ett	skolsystem	där	det	är	stora	skillnader	mellan	skolorna	–	där	de	samhällsgrupper	
som	är	välutbildade	och	som	har	god	ekonomi,	har	en	mycket	bra	skola	medan	de	sva-
gare	grupperna	har	en	skola	av	sämre	kvalitet	–	skapar	problem	i	samhället.	Särskilt	för	
ett	relativt	litet	land	som	Sverige	är	det	viktigt	att	ta	tillvara	alla	elevers	förutsättningar	
att	lära.	Utan	aktiva	insatser	för	en	ökad	likvärdighet	kommer	barn	med	samma	förut-
sättningar	att	lära	att	få	olika	möjligheter	till	utbildning	och	det	blir	de	svaga	grupperna	i	
samhället	som	drabbas.	Ett	annat	skäl	är	att	en	likvärdig	skola	har	givit	bättre	resultat	för	
eleverna.	De	demokratiska	argumenten	har	också	vägt	tungt	för	de	fackliga	företrädarna.	
Ett	demokratiskt	samhälle	kräver	att	alla	har	lika	tillgång	till	en	grundläggande	utbild-
ning.	Det	har	även	funnits	rent	fackliga	skäl	för	stödet	till	likvärdigheten.	Lärarförbundet	
och	dess	föregångare	har	arbetat	för	att	alla	skolor	ska	vara	bra	arbetsplatser	för	såväl	lä-
rare	som	elever.	Med	ökade	skillnader	mellan	skolor	riskeras	arbetsmiljön	i	en	del	skolor.
		
Det	finns	således	en	rad	starka	skäl	till	att	verka	för	att	skolan	ska	vara	likvärdig.	Men	att	
uppnå	en	ökad	likvärdighet	genom	att	staten	detaljstyr	och	kontrollerar	profession	och	
skolhuvudmän	är	ingen	önskvärd	framtid.	Utvecklingen	bör	istället	gå	i	en	riktning	där	
professionens	möjligheter	att	själva	påverka	utvecklingen	inom	skolan	ökar.	Det	kräver	
en	välutbildad	profession	med	en	stark	forskningsbas	som	tillämpar	de	vetenskapliga	
rönen	och	som	kan	ta	initiativ	till	att	utveckla	och	förbättra	verksamheten.	Det	i	sin	tur	
leder	till	bättre	resultat	för	eleverna	än	om	staten	ska	detaljstyra	och	kontrollera.	Ett	
exempel	på	det	är	Finland,	där	det	vare	sig	finns	läroplaner	eller	en	skolinspektion	utan	
en	välutbildad	profession	med	en	stark	forskningsbas	som	har	ett	stort	förtroende	att	
utforma	och	utveckla	verksamheten.	Ett	motsatt	exempel	är	England	där	den	massiva	
satsningen	på	skolinspektioner	inte	kan	påvisa	några	nämnvärda	resultatförbättringar	för	
eleverna.		





Box 12 229, 102 26 Stockholm. Telefon 08-737 65 00. lararforbundet.se


