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ABSTRAKT 

B-uppsats i Statsvetenskap av Såma Salih, vt-18. Handledare: Magnus Lindh. 

”Friskolor - slopa eller behålla? En kvalitativ studie i Vänsterpartiets, Socialdemokraternas 

och Liberalernas förhållningssätt till det fria skolvalet och friskolor” 

Diskussionen om det fria skolvalet, friskolor och friskolor på religiös grund är ett hett ämne som 

riksdagspartierna gärna debatterar om i det offentliga rummet. Hur dessa partier förhåller sig till 

frågan kan vara av stor betydelse för många inför riksdagsvalet 2018.  

Denna uppsats är en kvalitativ studie där syftet är att genom innehållsliga analyser jämföra likheter 

och skillnader i hur Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Liberalerna förhåller sig till ämnet 

friskolor och andra följder av friskolereformen. Det material som ligger till grund för analysen är 

huvudsakligen ämnesrelevanta partipolitiska texter och program som respektive parti publicerat. 

 Frågeställningarna är följande:   

- Vilka följder anser Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Liberalerna att friskolereformen haft? 

- Vad för politiska åtgärder presenterar partierna kring friskolor och religiösa friskolor? 

- Vilka likheter och skillnader finns det i partiernas synsätt och förhållningssätt i frågan? 

I mina slutsatser identifierade jag tre återkommande teman som partierna nämnde mycket: 

segregation, vinst och religiösa friskolors existens. Vänsterpartiet har det mest kritiska 

förhållningssättet till det fria skolvalet och friskolor, och anser att det spätt på segregationen av 

elever. Socialdemokraterna är för ett fritt skolval men vill skärpa regelverken för friskolorna. 

Liberalerna anser att det fria skolvalet och friskolor har motverkat segregationen. S och V vill 

avskaffa vinstdrivande friskolor , medan L vill behålla denna typ av skolor och endast förbjuda 

vinstuttag för de friskolor som missköter sig. Samtliga partier vill slopa religiösa friskolor; V och S 

är för ett totalt förbud och L vill förbjuda etableringen av nya religiösa friskolor.  

Nyckelord: friskolor, religiösa friskolor, friskolereformen Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, 

Liberalerna  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1. Inledning och ämnesval  

När friskolereformen genomfördes år 1992 efter en proposition från Carl Bildts (M) dåvarande 

regering, var åsikterna delade bland de svenska riksdagspartierna. Medan allianspartierna 

förespråkade en sådan reform , var bland annat Vänsterpartiet strikt emot den och ansåg att ett fritt 1

skolval och friskolor försämrar det svenska utbildningsväsendet på många plan.  Med reformen 2

infördes det fria skolvalet samt att friskolor kunde tilldelas ett visst belopp för varje elev. I 

propositionen betonas vikten av att föräldrar och elever måste ha både en rättighet och möjlighet att 

få välja vilken skola och utbildning som passar bäst.  3

En del av de friskolor som etablerades efter friskolereformen drivs av aktiebolag, en del drivs av 

kommuner och en del är konfessionella skolor, mer kända som religiösa friskolor. Trots att 

Skollagen (SFS 2010:800) i 1 kap 6 § fastställer att skol- och förskoleenheter med offentliga 

huvudmän ska ha en icke-konfessionell undervisning och utbildning, så finns det ett undantag i 

Skollagen 1 kap 7 §. Där klargörs det att den övriga utbildningen i fristående skolor får ha en 

konfessionell inriktning. Detta går bland annat att att motivera genom att hänvisa till den 

religionsfrihet som beskrivs i Regeringsformen bland de svenska grundlagarna. 

På senare tid har uppgifter om misskötsel avslöjats från en del av de religiösa friskolor som finns. 

Till exempel har den muslimska friskolan Al-Azhar i Vällingby nordväst om Stockholm hamnat i 

blåsväder på grund av könsuppdelade bussturer och idrottsundervisning samt böner under 

lektionstid.  Idag är den politiska debatten om friskolor och i synnerhet religiösa friskolor är väldigt 4

synlig i media då flertalet partier uttalat sig om drastiska åtgärder. Enligt en undersökning av 

Novus/SVT vill tre av fyra svenskar förbjuda denna typ av skola helt och hållet.  5

 Motion 1991/92:Ub:661

 Motion 1991/92:Ub682

 Proposition 1991/92:95. Om valfrihet och fristående skolor3

 Flygt, M. Al-Azharskolan får ny kritik: Håller bön på lektionstid. 4

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/al-azharskolan-far-ytterligare-kritik-haller-boner-pa-
lektionstid-1 (8 maj 2018)

 Ohlin, J. Tre av fyra svenskar vill förbjuda religiösa friskolor.
5

https://www.svt.se/nyheter/val2018/tre-av-fyra-svenskar-vill-forbjuda-religiosa-friskolor (8 maj 
2018)

2

https://www.svt.se/nyheter/val2018/tre-av-fyra-svenskar-vill-forbjuda-religiosa-friskolor
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/al-azharskolan-far-ytterligare-kritik-haller-boner-pa-lektionstid-1
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/al-azharskolan-far-ytterligare-kritik-haller-boner-pa-lektionstid-1


Hur de svenska riksdagspartierna förhåller sig till behållandet eller slopandet av friskolor kan 

vara av betydelse för många svenska medborgare, inte minst nu när det är valår. Personligen 

intresserar frågan mig väldigt mycket och jag vill med denna uppsats hjälpa till att belysa ämnet och 

hur en del partier förhåller sig till frågan.  

1.1 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att genom en kvalitativ innehållsanalys jämföra hur Vänsterpartiet, 

Socialdemokraterna och Liberalerna förhåller sig till frågan om friskolors existens, det fria skolvalet 

samt vilka skillnader och likheter det finns i partiernas förhållningssätt. Jag kommer undersöka 

olika partipolitiska program som är ämnesrelevanta. 

1.2 Forskningsfrågor 

För att uppnå uppsatsens syfte har jag utvecklat dessa frågeställningar: 

- Vilka följder anser Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Liberalerna att friskolereformen haft, 

eller kommer att ha? 

- Vad för politiska åtgärder presenterar partierna kring friskolor och religiösa friskolor? 

- Vilka likheter och skillnader finns det i partiernas synsätt och förhållningssätt i frågan? 

1.2.1 Ordförklaringar och förkortningar 

Religiös och konfessionell används synonymt till varandra i uppsatsen. Konfessionell är det ord som 

används i lagstiftningen angående friskolor, men ordet religiös används mer i allmänna och 

vardagliga sammanhang. 

I uppsatsen används ordet sortering av elever i synonym till segregation av elever 

Ordet friskola innefattar alla typer av friskolor - förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, även 

grundsärskolor och gymnasiesärskolor. 

Med förhållningssätt menas vilken inställning partierna har till frågan. Exempelvis om de är kritiska 

till friskolor, om de tvärtom är positiva, om de vill slopa friskolor eller behålla, osv. 

Med likheter och skillnader menas sådant som tyder på att partierna vill eller tycker liknande inom 

frågan, samt sådan som de tycks ha olika åsikter inom 

3



V används som förkortning till Vänsterpartiet  

S används som förkortning till Socialdemokraterna 

L används som förkortning till Liberalerna 

1.3 Metod och material 

För att besvara mina frågeställningar och uppfylla syftet har jag använt mig av kvalitativa metoder. 

Kvantitativa metoder är helt uteslutna eftersom ingenting i uppsatsen kommer att jämföras eller 

presenteras på ett numeriskt och kvantifierbart sätt. Uppsatsen är en kvalitativ innehållsanalys av 

partipolitiska texter och uttalanden, därav blir det även en komparativ text. Delar ur följande 

material är det som kommer att granskas och jämföras: 

- Vänsterpartiets utbildningspolitiska program ”Allas rätt till kunskap” (2018) 

- Vänsterpartiet, ”Skolan” (2018) 

- Svensson, Niklas. ”Sjöstedt vill stänga religiösa friskolor”. Expressen. (2017) 

- Socialdemokraternas partiprogram, kapitlet om friskolor (2018) Friskolor 

- Socialdemokraterna, ”Förbud mot religiösa friskolor” (2018) 

- Shekarabi, Ardalan. ”Jag ser religiöst förtryck igen - i svenska skolan”. Aftonbladet. (2018) 

- Liberalerna, ”Friskolor” (2018) 

- Liberalerna, ”Religiösa friskolor” (2018) 

1.3.1 Kvalitativ innehållsanalys 

Kvalitativ innehållsanalys är en textanalytisk metod som bland annat syftar till att ta fram det mest 

väsentliga i en text. Detta görs genom att noggrant läsa textens olika delar, dess helhet och genom 

att förstå det kontext som den ingår i.   6

I boken ”Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad” nämns filosofen 

Mats Furbergs opublicerade promemoria som har fångat det mest centrala i en kvalitativ 

innehållsanalys. Furberg menar att denna typ av analys handlar om att läsa aktivt och ställa frågor 

till texten, för att sedan se om texten kan besvara frågorna eller om man själv kan göra det. Frågorna 

 Esaiasson, P. m.fl. Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad. 2012: s. 6

210 
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handlar till mestadels om textens argumentationskedja: Vilken är textens poäng? Vilka delar av 

det som sägs stödjer poängen? Vilka är argumenten? Vilka antaganden vilar slutsatserna på?  7

Likt annan forskning har textanalyser en mer övergripande problemställning vars lösning ska sökas 

genom den kvalitativa innehållsanalysen. Sökandet efter lösningen börjar när man har preciserat 

sina frågor som ska ställas till textmaterialet.  Mina konkreta frågor går att finna under rubriken 8

”Forskningsfrågor”. 

1.3.2 Avgränsning och urval 

Ämnet friskolor kan bredas ut väldigt mycket och diskuteras i många hänseenden. I denna studie 

kommer fokus främst ligga på huruvida olika partier förhåller sig till friskolor och ett fritt skolval. 

För att begränsa all tillgänglig information som finns ute på nätet består mitt urval av två till tre 

källor per parti. Den främsta källan består av partiernas olika politiska program som berör ämnet. I 

vissa fall har detta kompletterats med olika debattartiklar, nyhetsartiklar eller uttalanden från 

representanter för partiet. Det empiriska materialet är från 2017 och 2018, så att analysen ska vara 

så uppdaterad och relevant som möjligt. 

Varför jag valt att avgränsa mig till att undersöka hur just Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och 

Liberalerna ser på frågan är eftersom dessa partier har olika ideologier, om än vissa mer och andra 

mindre. Dessutom ville jag inkludera partier med olika politiska positioner i dagsläget, alltså inte 

partier som har en snarlik ideologi, är allierade med varandra eller regerar tillsammans. Det har 

alltså gjorts ett urval av ideologier: 

• Liberalism som uppstod för att frigöra individen från det statliga förtrycket, och vars 

grundvärderingar går ut på individuell frihet och lycka.  9

• Socialism som ser till gruppens, kollektivets och statens hantering av politiska och ekonomiska 

problem i samhället.  10

 Esaiasson, P. m.fl. Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad. 2012: s. 7
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 Ibid8

 Larsson, R. Politiska ideologier i vår tid. 2014: s. 32-359

 Nationalencyklopedin. Socialism. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/socialism (4 10

juni 2018)

5

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/socialism


1.3.3 Vänsterpartiet  

Vänsterpartiet (V) grundades 1917 som Sverges socialdemokratiska vänsterparti och har sedan dess 

bytt namn tre gånger, bland annat hette partiet Vänsterpartiet kommunisterna mellan år 1967-1990. 

Efter Sovjetunionens och kommunismens fall i Östeuropa under tidig 1990-tal har V arbetat aktivt 

för att separera sig från kommunismen och istället anammat socialism och feminism som ideologi. 

Jonas Sjöstedt är partiordförande sedan 2012, och partiet sitter i riksdagen med 6.3 % av rösterna i 

valet 2014.  11

1.3.4 Socialdemokraterna 

År 1889 bildades Socialdemokraterna som ett parti för arbetarklassen och är alltså bland de äldsta 

partierna i riksdagen, idag med partiledaren Stefan Löfven som intog sin roll 2012.  Under valet 12

2014 fick partiet 31 % av alla röster och bildade regering tillsammans med Miljöpartiet. Därmed 

blev Stefan Löfven även statsminister.  Demokratisk socialism, eller socialdemokrati, är partiets 13

ideologi.   14

1.3.5 Liberalerna 

Liberalernas rötter går tillbaka till år 1900 och det Liberala samlingspartiet. Fram till 2015 var det 

namnet Folkpartiet Liberalerna som gällde, sedan togs Folkpartiet bort och Liberalerna var det nya 

namnet. Partiledare är Jan Björklund, och med 5.4 % av rösterna från valet 2014 sitter Liberalerna 

idag i riksdagen som oppositionsparti. Partiet ligger till höger om den politiska skalan, med 

liberalism som grundideologi och mycket fokus på den enskilda individens frihet.   15

 Nationalencyklopedin. Vänsterpartiet. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/11

vänsterpartiet (16 maj 2018)

 Socialdemokraterna. Vår historia. https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-partiet/var-12

historia/ (16 maj 2018)

 Socialdemokraterna. Att vinna framtiden - en dubbel utmaning. 2015: s. 7 https://13

www.socialdemokraterna.se/globalassets/var-politik/arkiv/valloften-manifest-och-analyser/
valanalys-2014.pdf (16 maj 2018)

 Socialdemokraterna. Ett program för förändring. 2013: s. 4 
14

https://www.socialdemokraterna.se/globalassets/var-politik/partiprogram-och-riktlinjer/ett-
program-for-forandring_2013.pdf (16 maj 2018)

 Liberalerna. Liberalismen. https://www.liberalerna.se/liberalismen/ (16 maj 2018)15
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https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-partiet/var-historia/
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/v%C3%A4nsterpartiet
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/v%C3%A4nsterpartiet
https://www.liberalerna.se/liberalismen/


1.3.6 Källkritik  

Det är av stor betydelse att ha en rad metodologiska regler för att källornas trovärdighet och 

sanningshalt ska kunna bedömas av den som utför studien. I boken Metodpraktikan: konsten att 

studera samhälle, individ och marknad nämns ett antal regler för källkritik som jag försökt utgå 

ifrån så gott som möjligt: äkthet, oberoende, tendens och samtidighet.  Majoriteten av källorna är 16

förstahandskällor, med vissa undantag. Mycket av internetkällorna är faktablad och andra program 

som partierna eller olika myndigheter och organisationer har publicerat. I de fall där en 

nyhetsrapportering använts som källa har jag valt väl etablerade nyhetssajter med allmänt hög 

trovärdighet, så som SVT och Expressen. Som nämnt i avgränsningen består uppsatsens främsta 

och största källa av texter som partierna själva publicerat på respektive sidor. Dessa texter har 

publicerats i år, 2018, och är delar av officiella partiprogram inför riksdagsvalet i höst. Främst har 

jag haft i åtanke att varje parti kan vända och vrida på information till sin egen fördel för att gynna 

sina politiska intressen, vilket är viktigt att tänka på om man vill analysera så objektivt som möjligt.  

1.4 Disposition 

Denna B-uppsats består utav 6 olika kapitel. Kapitel 1 är ett inledningskapitel med ämnesval, syfte 

och frågeställningar samt metod och material. Andra kapitlet utgörs av bakgrundsfakta till ämnet så 

som en kort introduktion till de partier vars synsätt ska jämföras samt respektive ideologi, historien 

bakom olika begrepp (friskolor, religiösa friskolor, friskolereformen) och en del lagstiftning som 

berör ämnet. I kapitel 3 presenteras all empirisk material som sedan det sedan kommer dras 

slutsatser ifrån och analyseras i kapitel 4. Det femte kapitlet består utav en avslutande diskussion 

samt egna reflektioner, och kapitel 6 innehåller källförteckning och därmed slutet på uppsatsen. 

 Esaiasson, P, m.fl. Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad. 2012: s. 16
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2. Bakgrund  

2.1 Friskolor 

Nationalencyklopedin definierar en fristående skola i egenskap av ”undervisningsanstalt som inte 

tillhör det offentliga skolväsendet.”  När en rad grundskole- och gymnasiereformer gick igenom på 17

1960-talet minskade antalet friskolor runtom i Sverige, men sedan dess har siffran stigit.  Enligt 18

Friskolornas Riksförbund fanns det år 2016 ca 4000 fristående fristående skolor i landet, vilket ger 

en andel på 25 % av alla 16 000 skolor i Sverige. Av totalt 1.9 miljoner elever i svenska skolor går 

ca 340 000 av dem i skolor som bedriver en fristående verksamhet.   19

Idag finns det fyra olika kategorier av friskolor. Skolor med konfessionell inriktning (7.8 % av 

eleverna), allmän inriktning (86.4 %), internationell inriktning (1.3 %) samt waldorfskolor (4.5 

%).   20

2.1.1 Friskolereformen 

När friskolereformen genomfördes i Sverige 1992 på uppdrag av dåvarande statsminister Carl 

Bildts (M) regering, medförde det en stor förändring i friskolornas verksamhet eftersom de nu 

kunde få skolpeng från staten för varje inskriven elev. Det var också en märkbar förändring för 

varje svensk skolelev, då även det fria skolvalet inkluderades i samma reform. Alltså var det inte 

längre kommunen som bestämde vilken skola en elev skulle gå i, utan det blev upp till varje elev 

och förälder att själv eller tillsammans få bestämma skola. 

I propositionen om valfrihet och fristående skolor, samma proposition som röstades igenom och 

medförde friskolereformen, anges en rad principiella utgångspunkter.  

Bland annat nämns: 

• att man vill förstärka rätten och den praktiska möjligheten för föräldrar och elever ”att själva välja 

den utbildning som bäst passar de egna behoven”  

 Nationalencyklopedin. Fristående skola. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/17

fristående-skola (23 maj 2018)

 Ibid18

 Friskolornas Riksförbund. Skolor och elever. http://www.friskola.se/faktaom/statistik/skolor-19

och-elever (23 maj 2018)

 Ibid20
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• ”[..] att de som väljer en fristående skola tillförsäkras rätt till i allt väsentligt samma villkor och 

ekonomiska förutsättningar som de som väljer en kommunal skola.” 

• ”[..] att en stimulerande tävlan mellan olika skolor, med olika inriktning och olika ägandeformer, i 

sin tur kan bidra till att höja kvaliteten inom hela skolväsendet.”  21

Det nämns även i propositionen att rätten till att själv få välja vilken utbildning som passar bäst 

även kommer till uttryck i en rad internationella konventioner som Sverige anslutit sig till. 

En förmodan med friskolereformen var att skolor med särskild pedagogik och skolor med 

konfessionell inriktning skulle öka i antal. Förhoppningarna var även att en större bredd och 

flexibilitet skulle skapas, så att nya pedagogiska metoder och profiler skulle växa fram. Exempelvis 

skulle skolor i glesbygden som tidigare riskerat att läggas ned nu få en ny chans och ett nytt 

huvudmannaskap.   22

Idag är aktiebolag den mest dominerande ägarformen av friskolor, och många aktiebolag tenderar 

att föras samman för att bilda större och mer framträdande koncerner. Enligt Lärarnas Riksförbund 

har förhoppningarna om nya pedagogiska metoder och olika ägarformer inte förverkligats. Det finns 

dock tecken på att friskolereformen och det fria skolvalet är en bidragande faktor till ökad 

segregation och skolans försämrade likvärdighet.   23

2.2 Religiösa friskolor  

Religiösa skolor finns på många håll runtom i Sverige. På senare tid har religiösa friskolor varit ett 

omdebatterat ämne och fokus har i stort legat på om den religiösa friskolan borde ha en plats i 

dagens samhälle och i utbildningsväsendet. Men vad är en religiös friskola? 

De friskolor som anses fostra in eleverna i en specifik religion genom konfessionell 

religionsundervisning kan anses vara religiösa friskolor. Alltså de skolor som har en 

religionskunskapsundervisning där man inte ser på religionen från ett kritiskt perspektiv.  24

 Proposition 1991/92:95. Om valfrihet och fristående skolor.21

 Lärarnas Riksförbund. Friskolereformen. https://www.lr.se/yrketsforutsattningar/22

friskolorochprivatsektor/friskolereformen.4.4d5024051536638a4fcdc929.html (25 maj 2018)

 Ibid23

 Berglund, J & Larsson, G. Religiösa friskolor i Sverige. 2007: s. 924
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I ett faktablad från Skolverket klargörs det vilka riktlinjer en religiös friskola måste följa. Precis 

som i Skollagen (SFS 2010:800) 1 kap 6 § förtydligas det att undervisningen ska vara icke-

konfessionell i en fristående skola, men att den övriga utbildningen får ha konfessionella inslag som 

inte strider mot värdegrunden. I den ”övriga utbildningen” ingår bland annat bönestunder och en 

fördjupning i religionen, och i inredningen får det förekomma inslag av religiösa symboler.  

Dock måste det vara frivilligt för den enskilda eleven att delta i sammankomster med konfessionella 

inslag.   25

Vidare får den fristående skolan erbjuda en religionsundervisning som går ut på en fördjupning 

inom en viss religion, till exempel Kristendomen eller Islam. Detta kan te sig i bibel- eller 

koranstudier. Eftersom undervisningen fortfarande måste följa en icke-konfessionell linje måste den 

fördjupade religionsundervisningen ”vila på vetenskaplig grund och vara saklig och allsidig”.  26

Men det finns skillnader på friskolor med konfessionella inslag. En jämförelse ur boken ”Religiösa 

friskolor i Sverige” av Jenny Berglund och Göran Larsson tas upp mellan en hinduisk friskola som 

drevs i Järna, där man var tydliga med en vilja att fostra in eleverna i religionen kontra 

Katarinaskolan i Uppsala som inte vill se sig som en konfessionell skola. De menar på att 

religionsundervisningen precis som i den kommunala skolan undervisas från ett distanserat 

perspektiv och att det enda religiösa inslaget de har i skolan består av morgonsamlingen där bönen 

Fader vår läses.  27

Debatten om religiösa friskolor grundar sig främst i frågorna om barnens rätt till tankefrihet, 

samvetsfrihet och religionsfrihet samt ifall barnens rättigheter äventyras i dessa skolor. 

Diskussionen kan dock i vissa fall bli onyanserad då alla konfessionella friskolor inte borde ses som 

enhetliga. Det finns återigen skillnader mellan friskolorna och hur de arbetar, ett exempel kan ses 

från stycket ovan.  28

 

 Skolverket. Fristående skolor. 2015: s. 3-4 https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.126459!/25

Frist%C3%A5ende%20skolor%20Revidering%20april%202015.pdf (23 maj 2018)

 Skolverket. Fristående skolor. 2015: s. 3-4 https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.126459!/26

Frist%C3%A5ende%20skolor%20Revidering%20april%202015.pdf (23 maj 2018)

 Berglund, J & Larsson, G. Religiösa friskolor i Sverige. 2007: s. 927

 Berglund, J & Larsson, G. Religiösa friskolor i Sverige. 2007: s. 1628
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Diskussionen om huruvida religiösa friskolor ska kunna verka i landet har också på senare 

intensifierats dels till följd av de granskningar som TV4:s samhällsprogram Kalla Fakta gjorde på 

den muslimska friskolan Al-Azharskolan i Vällingby, en förort väster om Stockholm. Där framkom 

det bland annat att flickor och pojkar delades upp i olika rum under bönestunder och att flickorna 

fick gå in genom skolbussens bakre dörrar och pojkarna i de främre dörrarna.  Könsuppdelningen 29

gjorde att statsminister Stefan Löfven och utbildningsminister Gustav Fridolin riktade skarp kritik 

mot hur skolan bedrevs.  Trots att ledningen på Al-Azharskolan förnekade att könssegregeringen 30

på skolan skulle bero på muslimska seder och traditioner så är debatten fortfarande aktuell och en 

stor fråga för partierna inför valåret 2018.  31

2.3 Religionsfrihet i svensk och internationell lag  

I debatten för religiösa friskolors rätt att existera används ofta hänvisningar till religionsfrihet. Detta 

går att finna i flertalet debattartiklar där debattörerna argumenterar för sin sak genom att referera till 

svensk grundlag. Ett exempel är artikeln ”Ett förbud är en attack mot religionsfriheten” som 

representanter för det kristdemokratiska förbundet KDU har skrivit.  32

I svensk lag uttrycks religionsfrihet i Regeringsformen som följande: 

”religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.”.   33

I internationell lag har religionsfriheten stöd som mänsklig rättighet i både den Europeiska 

konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, även känt som Europakonventionen, samt i 

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Artikel 9 i Europakonventionen uttrycker att: 

 Mattson, A, m.fl. Skola tvingar flickorna längst bak i bussen. 
29

https://www.expressen.se/nyheter/skola-tvingar-flickorna-langst-bak-i-bussen/ (23 maj 2018)

 Roos, M, m.fl. Skola delar upp elever efter kön: ”Avskyvärt”.
30

 https://www.expressen.se/nyheter/skola-delar-upp-elever-efter-kon-avskyvart/ (23 maj 2018)

  Mattson, A, m.fl. Skola tvingar flickorna längst bak i bussen.
31

https://www.expressen.se/nyheter/skola-tvingar-flickorna-langst-bak-i-bussen/ (23 maj 2018)

 Carlsson, C & Nordbö, A. KDU: Ett förbud är en attack mot religionsfriheten.  32

http://www.dagen.se/debatt/kdu-ett-forbud-ar-en-attack-mot-religionsfriheten-1.1114755 (23 maj 
2018)

 Regeringsformen (SFS 1974:152) 2 kap 1 § p. 633
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1. ”Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; denna rätt innefattar frihet att byta 

religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion 
eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer.”  34

2. ”Friheten att utöva sin religion eller tro får endast underkastas sådana begränsningar som är föreskrivna i lag 
och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den allmänna säkerheten, till skydd för 

allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.”  35

I FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna handlar artikel 18 om religionsfrihet. I den 

artikeln är det inte mycket som skiljer sig från Europakonventionens definition i artikel 9, men till 

skillnad från Europakonventionen har man inte utvecklat sin beskrivning med ytterligare en punkt; 

”Artikel 18 Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att 
byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin 

religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor”  36

 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Artikel 9, s. 11. 
34

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SWE.pdf (23 maj 2018)

 Ibid35

 Förenta Nationerna. Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Artikel 18, s. 6.
36

 https://fn.se/wp-content/uploads/2016/07/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf (23 
maj 2018) 
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3. Resultat  

3.1 Vänsterpartiet och friskolereformen 

Inledningsvis menar Vänsterpartiet att skolan ska vara en likvärdig plats och att alla elever ska ha 

samma möjligheter till en bra utbildning. V anser att det fria skolvalet är en stor anledning till att 

elever segregeras mellan olika skolor och att det finns ”bra” och ”dåliga” skolor som elever och 

föräldrar sedan tvingas välja mellan. Vidare tycker partiet att affärstänkande inte hör hemma i 

skolvärlden eftersom en värdig utbildning är en mänsklig rättighet som inte bör profiteras på, och 

man har lagt fram ett förslag tillsammans med regeringen om vinstbegränsningar i välfärden.  37

Religiösa friskolor har en stor roll i den ökade segregationen som V nämner, enligt dem. Förr fanns 

det en bred politisk enighet kring den svenska grundskolans uppbyggnad, en enighet som nu 

utmanats. På grund av införandet av friskolor och i synnerhet religiösa friskolor har mångfalden i 

skolorna minskat och elever med olika bakgrund möts i allt mindre utsträckning i en gemensam 

skola. Den segregation och de skillnader som redan råder i samhället förstärks ytterligare av detta. 

Enligt Vänsterpartiet är valfrihet inte att kunna välja en skola som innebär att man väljer bort mötet 

med elever från annan bakgrund. Valfrihet ligger enligt partiet i ökade möjligheter till olika livsval 

som man gör efter att man genomgått en gemensam grundutbildning tillsammans med elever från 

olika bakgrunder.   38

”I valfriheten ingår att varje individ själv har rätt att välja livsåskådning. Religiös eller annan ideologisk 
påverkan ska därför inte förekomma i skolan oavsett om det handlar om obligatoriska eller frivilliga inslag i 

utbildningen.”   39

Konfessionella inslag är alltså någonting som V inte vill ska förekomma i skolan, oavsett form.  

Efter Kalla Faktas avslöjanden om Al-Azharskolan i Vällingby och könsuppdelningen som pågick i 

skolan sa partiledare Jonas Sjöstedt i en intervju att det inte hör hemma att utöva religion i skolan. 

Att Sverige har skolor som ”indoktrinerar barn” i en viss religion anser han vara fel, och vill att man 

ska få bort de religiösa friskolorna helt. Enligt honom har det funnits en viss naivitet hos de 

 Vänsterpartiet. Skolan. https://www.vansterpartiet.se/politik/skolan/ (30 maj 2018)37

 Ibid s. 1138

 Ibid39
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borgerligheten. De har ”släppt loss” alla möjliga friskolor, inte minst sådana med 

vinstmaximering och med konfessionella motiv.  40

 

I sitt utbildningspolitiska program skriver V att även friskolor har bidragit till den ökade sorteringen 

av skolor. När det blev möjligt för kommuner och enskilda aktörer att ta över huvudmannaskapet 

för skolan från staten försämrades den grundläggande rättigheten till bra utbildning, och den 

konkurrens som skulle leda till ett bättre skolväsende har istället skapat enorma skillnader i 

kvaliteten. Vänsterpartiet vill omorientera den svenska skolpolitiken för att nå en nationell 

likvärdighet i landets utbildning. Detta ska ske med ett ökat statligt ansvar över skolorna, eftersom 

det enligt dem är staten och inte kommuner eller friskolor som kan garantera elever en likvärdig 

utbildning. I ett marknadsanpassat skolväsende med friskolor minskar likvärdigheten, då V anser att 

huvudmännens intresse tenderar att gå före elevernas bästa.  41

3.1.1 Vänsterpartiets politiska åtgärder 

Vänsterpartiet anser att Sverige har ett av de mest generösa reglerna för friskolor, jämfört med 

resten av världen. Detta eftersom friskolor har rätt till att få lika mycket skattemedel som 

kommunala skolor, samtidigt som ansvarsbördan skiljer sig och skyldigheterna likaså. Därför vill 

man att kommuner ska ha ett veto över etableringen av nya friskolor, då de idag har ansvar för 

skolans organisation och ekonomi. Man vill även att kommunerna ska ta större ansvar för de elever 

som går i friskolor, och för detta ska friskolorna betala en viss ekonomisk ersättning till respektive 

kommun.  42

Om en friskola har allvarliga brister inom sin verksamhet bör den kunna stängas omedelbart. Idag 

kan fristående skolor som förlorat sina tillstånd överklaga beslutet. På så sätt fördröjs processen 

samtidigt som verksamheterna kan fortsätta drivas under tiden. Detta vill V slopa eftersom 

”elevernas rätt till en bra utbildning ska gå före ägarnas rätt att få offentliga bidrag”.  43

 Svensson, N. Sjöstedt vill stänga religiösa friskolor.
40

https://www.expressen.se/nyheter/sjostedt-vill-stanga-religiosa-friskolor/ (30 maj 2018)

 Vänsterpartiet. Allas rätt till kunskap. 2018: s. 8 https://www.vansterpartiet.se/assets/Allas-ratt-41

till-kunskap.pdf  (30 maj 2018)

 Ibid s.942

 Vänsterpartiet. Allas rätt till kunskap. 2018: s. 9 https://www.vansterpartiet.se/assets/Allas-ratt-43

till-kunskap.pdf  (30 maj 2018)
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Att driva skolor som aktiebolag är tillåtet idag vilket V anser vara oacceptabelt. Enligt partiet 

syftar aktiebolag till att maximera vinsten, vilket inte är förenligt med en skolverksamhet som är 

behovsstyrd och inriktar sig på att alla elever ska få kunskaper. De tycker även att en driftsform med 

vinstmaximering medför att elevers och anställdas inflytande minskar och att allmänheten får en 

försvårad insyn i hur verksamheten drivs. Vänsterpartiet vill att systemet med fristående skolor 

inom sikt ska avskaffas och att alla grund-och gymnasieskolor ska drivas i offentlig och gemensam 

regi.   44

3.2 Socialdemokraterna och friskolereformen 
”Vi värnar rätten att välja skola. Men vi vet också att skolan inte är som vilken annan marknad som helst. 
Syftet med svensk skola ska varken vara vinst eller religiös påverkan.  

Därför behöver regelverket kring de fristående skolorna stramas upp.”  45

Socialdemokraterna ställer sig inte emot det fria skolvalet och rätten att få välja vilken skola och 

utbildning som passar bäst. Däremot finns det ett kritiskt förhållningssätt till vinstdrivande friskolor 

och skolor med konfessionella inslag.  

För att motverka den segregation och sortering som förekommer i det svenska skolväsendet har S 

en rad punkter som de vill genomföra för att ”strama upp” regelverket kring friskolorna. Bland 

annat nämns att de vill ha ett gemensamt ansökningsförfarande till alla skolor, vare sig det är 

friskolor eller kommunala skolor. Dessutom vill de höja kvalitetskraven så att det inte råder en 

bristande kvalitet hos vissa friskolor i jämförelse med de kommunala skolorna. Slutligen nämns att 

de vill att alla skolor ska vara fria från religiöst inflytande.   46

3.2.1 Socialdemokraternas politiska åtgärder 

Det tydliggörs att vinstdrivande skolor inte är önskvärt eftersom många friskolekoncerner går med 

vinst genom att anställa färre lärare, färre specialpedagoger och dessutom ge dem en lägre lön. Flera 

friskolor har gått i konkurs till följd av bland annat misskötsel, vilket lett till att tusentals elever 

 Vänsterpartiet. Allas rätt till kunskap. 2018: s. 9 https://www.vansterpartiet.se/assets/Allas-ratt-44

till-kunskap.pdf  (30 maj 2018)

 Socialdemokraterna. Friskolor https://www.socialdemokraterna.se/var-politik/a-till-o/friskolor/ 45

(30 maj 2018)

 Ibid46
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förlorat sin plats i skolan. Detta finner S som oacceptabelt, som vill att det ska finnas ett 

kommunalt veto mot friskolor och presenterat förslag för att stoppa vinstjakten för friskolor.   47

Inför valåret 2018 går S till val på att förbjuda religiösa friskolor helt och hållet. Partiet anser att 

den svenska skolan ska vara helt fri från religiös påverkan. Rätten att tro på en religion, eller att inte 

tro på någonting alls, är någonting som barn själva måste få välja utan påtryck från skolan. Som en 

åtgärd har Skolverket fått i uppdrag av den socialdemokratiska regeringen att förtydliga läroplanen 

för att förhindra systematisk könsuppdelning i skolorna. Dessutom har ett lagförslag lagts fram om 

att införa en lämplighetsprövning av den som vill starta en friskola.  

”Att skilja elever åt utifrån religion eller kön är inte förenligt med den svenska modellen.”  48

I en debattartikel vänder sig civilminister Ardalan Shekarabi (S) till de partier som motsätter sig ett 

totalt förbud av religiösa friskolor. Han nämner sin uppväxt i Iran och hur han minns att hans 

förskola en dag könssegregerades till följd av den islamistiska regimens nya styre.  

”Jag minns regimens ständiga jakt efter avvikelser i skolan: beteende, kläder och annat som inte tolererades av 
statsmakten. Jag minns indoktrineringen av könsroller och den religiösa propagandan. Det här religiösa och 

politiska förtrycket var anledningen till att vi valde att lämna Iran.”  49

Shekarabi fortsätter sedan med att förklara hur han börjar se likheter mellan hans skola i Iran och 

den svenska skolan idag, då segregationen i skolorna har ökat och det går att erbjuda en religiös 

uppfostran i utbildningen. Detta är enligt honom inte förenligt med ett öppet, demokratiskt och 

jämställt Sverige, vilket är anledningen till att han ber en del partier att tänka om och ändra ställning 

i frågan. 

 Socialdemokraterna. Friskolor https://www.socialdemokraterna.se/var-politik/a-till-o/friskolor/ 47

(30 maj 2018)

 Socialdemokraterna. Förbud mot religiösa friskolor. https://www.socialdemokraterna.se/48

aktuellt/2018/forbud-mot-religiosa-friskolor/ (30 maj 2018)

 Shekarabi, A. Jag ser religiöst förtryck igen - i svenska skolan.
49

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/gProg9/jag-ser-religiost-fortryck-igen--i-svenska-skolan (30 
maj 2018)
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3.3 Liberalerna och friskolereformen 

Liberalerna har ett positivt förhållningssätt till det fria skolvalet och rätten att själv få bestämma 

vilken skola man vill gå i. L vill ytterligare utveckla det fria skolvalet så att alla kan göra ett aktivt 

skolval, vilket innebär att den som t.ex. inte trivs i sin nuvarande skola ska kunna byta till en annan 

kommunal eller fristående skola utan byråkratiska hinder.  

Enligt Liberalerna bidrar inte det fria skolvalet till en ökad segregation i samhället. Tvärtom har 

friheten att själv få välja skola och utbildning motverkat segregationen, som hade varit högre om 

kommunen valde åt en. Den skolpeng som skolorna får gör att alla kan välja skola ”oavsett tjocklek 

på plånboken”. De vill också införa ett gemensamt kösystem där alla kommunala skolor och 

friskolor ingår.  50

3.3.1 Liberalernas politiska åtgärder 

L vill att kraven på friskolorna ska skärpas och vara tydligare angående vem som ska kunna starta 

och driva en friskola. En skola som missköter sin verksamhet ska även kunna läggas ned eller 

tvångsförvaltas, oavsett om det är en kommunal eller fristående skola. År 2013 slöt Alliansen en 

överenskommelse tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, om bland annat ökad 

kommunal tillsyn i friskolorna och säkerställandet av meddelarskydd för anställda i friskolor.  Det 51

innebär att lärare och andra anställda kan avslöja missförhållanden inom skolan till allmänheten, 

och deras identiteter får inte avslöjas.  

Ett kommunalt veto som innebär att kommunpolitiker ska kunna stoppa etablerandet av en friskola 

tycker L är fel väg att gå, eftersom det ger kommunpolitikerna för mycket makt. De anser att det är 

tillräckligt med att Skolinspektionen enligt Skollagen kan neka tillstånd till den som vill starta en 

friskola, om kvalitetskraven inte uppfylls eller om det inte finns tillräckligt med elever som skulle 

gå på skolan.   52

Liberalerna skriver att ”Vinstdrivande företag ska kunna driva skolor”, och ställer sig alltså emot ett 

eventuellt vinstförbud. Däremot vill de begränsa vilka friskolor som får dela ut vinster till ägarna; 

 Liberalerna. Friskolor. https://www.liberalerna.se/politik/friskolor/ (2 juni 2018)50

 Ibid51

 Ibid52
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de som har betydande kvalitetsbrister ska inte kunna göra detta. ”Långsiktigt ägande ska gynnas 

och kvalitetskraven höjas”.  53

Gällande religiösa friskolor anser L att elever som går i en sådan typ av skola riskerar att exkluderas  

från en ”jämlik, sekulär och mångkulturell skolmiljö.” De vill att skolan ska vara en fristad från 

religiös och ideologisk påverkan.  54

”Alla barn och unga ska slippa påtvingad religiös och politisk påverkan i skolan. Eleverna ska ges en allsidig 
bild av alla religioner och politiska ideologier för att själv kunna ta ställning och bilda sig en egen 
uppfattning.”  55

Religiösa friskolors existens riskerar att öka segregationen enligt L. Partiet vill sätta ett stopp före 

etableringen av nya friskolor på konfessionell grund, och dessutom förhindra att de religiösa 

friskolor som redan finns ges tillstånd till att utöka antalet elever i sina verksamheter. Utöver detta 

vill de att Skolinspektionen genom särskilda uppdrag ska granska skolor där religiösa inslag 

förekommer samt de friskolor som drivs av ideella föreningar och trossamfund. Man vill även 

tilldela kommunerna ett större ansvar för fristående religiösa förskolor, och ge dem rätten att stoppa 

nya religiösa förskolor om bedömningen är att de riskerar att motverka integrationen.   56

”Kommunerna måste förbättra tillsynen av fristående förskolor, inklusive religiösa, så att de arbetar utifrån 
läroplanens mål samt håller en hög pedagogisk kvalitet”  57

Angående könsuppdelad undervisning säger L att en sådan uppdelning endast får förekomma om 

det kan motiveras av pedagogiska skäl och inte av religiösa, ideologiska eller kulturella anledningar.  

Inte heller får det bli en norm och en permanent företeelse.   58

 Liberalerna. Friskolor. https://www.liberalerna.se/politik/friskolor/ (2 juni 2018)53

 Liberalerna. Religiösa friskolor. https://www.liberalerna.se/politik/religiosa-friskolor/ (2 juni 2018)54

 Ibid55

 Ibid56

 Ibid57

 Ibid58
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4. Analys  

Studiens syfte var att belysa skillnader och likheter i hur Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och 

Liberalerna förhåller sig till friskolor och det fria skolvalet. Genom det empiriska materialet går det 

att finna stora likheter men även skillnader i hur partierna ser på frågan samt vilka politiska åtgärder 

de föreslår. Någonting jag fann gemensamt var tre olika återkommande teman som nämns i 

texterna: segregation, vinst och religiösa friskolors existens. Analysen kommer därför bestå av dessa 

tre indelningar. 

Jämförelse: Segregation 

Vänsterpartiet är väldigt tydliga med att friskolereformen och det fria skolvalet har lett till en ökad 

segregation och sortering av elever. Kvalitetsskillnaderna mellan olika skolor har enligt dem ökat på 

grund av konkurrens vilket i praktiken lett till att det finns bra och dåliga skolor som unga sedan 

tvingas välja mellan. Socialdemokraterna däremot ställer sig inte helt kritiska till det fria skolvalet, 

då det står tydligt att de värnar om rätten att få välja skola. Men S medger likt V att det finns en 

segregation i skolan, och presenterar förslag för att arbeta mot detta. Däri går det att finna den mest 

påtagliga skillnaden i hur partierna uppfattar frågan om friskolor; Liberalerna har en helt annan 

uppfattning om det fria skolvalet och dess följder. Enligt deras tolkning har det fria skolvalet 

tvärtom bidragit till större mångfald bland elever och motverkat segregationen. Den segregation 

som redan råder vill L och S försöka hejda genom att införa ett gemensamt ansökningsförfarande 

för kommunala och fristående skolor, medan V vill ge staten mer makt över skolan och är tydliga 

med att de på sikt vill avveckla hela friskolesystemet.  

Jämförelse: Vinst 

Att det är möjligt för kommuner och privata aktörer att som huvudmän driva friskolor har bidragit 

till en försämrad rättighet till utbildning enligt Vänsterpartiet. För att garantera elever en likvärdig 

utbildning vill V att staten ska få ett ökat ansvar över skolorna. Ett marknadsanpassat skolväsende 

är inte önskvärt, man vill att pengarna ska gå till elevernas behov och inte till privata aktörers 

plånböcker. Socialdemokraterna är inte lika kritiska som V till friskolereformen och det fria 

skolvalet, då det står klart och tydligt att de värnar rätten att få välja skola. Däremot är de, likt V, 

väldigt kritiska till vinstdrivande friskolor och vill sätta ett stopp för detta samt ändra i regelverket 

för friskolor generellt för att höja kvalitetskraven. Liberalerna ställer sig dock inte emot 

vinstdrivande företag som huvudmän för skolor. Medan S och V vill införa ett vinstförbud för alla 

friskolor, vill Liberalerna endast införa ett sådant förbud för de skolor som har kvalitetsbrister.  
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Vinst: Religiösa friskolor 

Den största likheten som finns att hitta mellan samtliga tre partier, är attityden till religiösa friskolor. 

Skolor med konfessionella inslag målas upp som ett negativt fenomen som inte passar in i ett 

sekulärt samhälle och som måste motverkas med politiska medel. Vidare är samtliga partier ense 

om att skolor som etableras på religiös grund bidrar till ökad segregation och sortering av elever. V 

och S föreslår ett totalt förbud av religiösa friskolor, medan L föreslår ett stopp för etableringen av 

nya religiösa friskolor. Det som verkar ligga till grund för partiernas argumentation är bland annat 

avslöjandena om hur det förekommit könsuppdelad undervisning i en del religiösa friskolor. 

Sjöstedt (V) sade efter uppgifterna om könsuppdelningen att han vill slopa religiösa friskolor helt, 

Shekarabi (S) skrev en debattartikel om sina egna upplevelser av könsuppdelning och varför det är 

viktigt att separera religion från skolan, samt så skriver både S och L i sina partiprogram om 

åtgärder för att motverka könsuppdelning i skolorna.  

Alla tre partier tar upp frågan om kommuner ska få ha ett veto mot etableringen av nya friskolor 

inom området. S och V vill genomföra detta och på så sätt ge kommunpolitikerna större ansvar över 

vilka som får driva skolverksamhet inom kommunen, men L ställer sig helt emot detta eftersom en 

sådan åtgärd hade gett kommunpolitikerna mer makt än nödvändigt. Däremot föreslår L precis 

samma åtgärd när det rör sig om religiösa friskolor - kommuner ska få ha ett veto och bedöma 

själva vilka ideella organisationer och trossamfund som får starta friskolor på religiös grund.  
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5. Diskussion  

Det finns tydliga samband mellan respektive partis synsätt och den ideologi de förhåller sig till. Att 

Vänsterpartiet vill avskaffa friskolesystemet och öka det statliga ansvaret över skolorna är helt i 

linje med socialismens strävan att styra samhället på: staten ska ha så mycket makt som möjligt och 

privata aktörer ska inte profitera på välfärden. Ur ett ideologiskt perspektiv är det också förklarligt 

att både S och V vill införa ett vinstförbud. Inte heller är det förvånande att Liberalerna har en mer 

avslappnad inställning till det fria skolvalet, friskolor och vinster då liberalismen går ut på 

individens friheter och möjligheter. Däremot är det förvånande, enligt mitt tycke, att L med sin 

frihetliga ideologi vill förbjuda religiösa friskolor. Jag fann det även lite motsägelsefullt att L inte 

vill ge kommuner veto för etablerandet av nya friskolor med motiveringen att kommunpolitikerna 

får mycket makt, för att i en annan del av sitt partiprogram skriva ut att man vill införa ett 

kommunalt veto när det rör sig om konfessionella skolor. Vidare finner jag både socialistiska och 

liberala drag hos S och L. Exempelvis är S för ett fritt skolval, ett val som är av liberal karaktär 

eftersom den ser till individens frihet att själv få välja utan statligt inflytande. Samtidigt är L starkt 

emot religiösa friskolor och vill delvis förbjuda dem, vilket endast kan ske genom statligt inflytande 

som man vanligtvis är kritisk till.  

Vad partierna tycker och vad de vill göra skrivs det mycket om, men det skrivs inte lika mycket om 

hur de har tänkt gå tillväga. Exempelvis skriver V att de vill avskaffa friskolesystemet helt och 

hållet, S går till val på att förbjuda alla religiösa friskolor och L vill stoppa etablerandet av nya 

religiösa friskolor. Följderna eller möjligheterna som kan uppstå av detta går inte att finna i 

partiernas texter, vilket hade behövts för en större klarhet i bilden. Å andra sidan är det kanske inte 

politikernas uppgift att förklara hur dessa löften kan förverkligas. Det ska bli intressant att nu få 

följa partierna innan och efter valet för att se om de lyckas få igenom sina förslag, om de väljer att 

släppa det hela eller om de ändrar ställning i frågan. Det ska även bli intressant att under de 

kommande åren observera hur partierna förflyttar sig höger eller vänster. Kommer Vänsterpartiet 

förbli ideologiskt starka? Kommer Socialdemokraterna och Liberalerna betraktas som 

mittenpartier? 

Det är tydligt att frågan om religiösa friskolor upprör samtliga partier som analyserats och därför 

skulle det passa bra med någon sorts blocköverskridande överenskommelse mellan dem. Visserligen 

vill S och V slopa de religiösa friskolorna helt till skillnad från L, men sådant går att kompromissa. 

Likt partierna finner jag religiösa friskolors existens i Sverige som någonting udda och icke-

21



tillhörande i det svenska skolsystemet. Denna fråga har kommit att bli ganska viktig för mig som 

väljare, och jag kan inte låta bli att undra hur det har givits så mycket utrymme för religiösa krafter i 

en sådan grundläggande välfärdstjänst som skolan. Vidare begriper jag mig inte heller på varför det 

gjorts ett undantag i Skollagen som ger friskolor rätten att ha religiösa inslag i den övriga 

utbildningen. Ett förbud av religiösa friskolor skulle medföra en ändring i Skollagen samt begränsa 

privata aktörer och organisationer att kunna etablera egna skolor. Av den anledningen och några till 

förstår jag att en del partier inte vill införa ett förbud, men ideologiska övertygelser bör kunna 

åsidosättas när det handlar om barn och ungas rätt till en bra och rättvis utbildning.  
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6. Avslutande reflektioner  

Som tidigare nämnt i avgränsningen valde jag att granska tre partier som inte har en snarlik ideologi 

och som inte ingår i en allians med varandra. Detta gjorde jag eftersom jag ville ha ett varierande 

och nyanserat material att utgå ifrån. Nu i efterhand ser jag att partiernas skillnader inte är så 

drastiska som jag trodde att de skulle vara, och jag hade helst analyserat ytterligare ett parti lite 

längre högerut på den politiska skalan för lite mer variation. Däremot skulle omfånget bli större och 

det är inte önskvärt med tanke på givna instruktioner samt tidsbrist.  

Syftet med studien var att genom en kvalitativ innehållsanalys jämföra hur Vänsterpartiet, 

Socialdemokraterna och Liberalerna förhåller sig till frågan om friskolors existens, det fria skolvalet 

samt vilka skillnader och likheter det finns i partiernas förhållningssätt. Min kvalitativa 

innehållsanalys har utförts genom att välja delar främst ur partiernas politiska program som jag 

ansett beröra ämnet om det fria skolvalet, friskolor med allmän inriktning och religiösa friskolor. 

Efter noggrann läsning kunde jag identifiera tre återkommande teman hos samtliga partier; 

segregation, vinst och religiösa friskolor. Dessa tre tas sedan upp i analysen. Det framkommer att 

partierna har liknande synsätt på religiösa friskolor; de ska slopas helt och hållet (V och S) eller så 

ska etableringen av nya religiösa friskolor stoppas (L). Religiösa inslag är inte välkommet i den 

svenska skolan och hör inte hemma där, enligt partierna. Angående friskolor och friskolereformen 

är åsikterna delade. V har det mest strikta förhållningssättet och anser att reformen har bidragit till 

en ökad segregation av elever samt att det lett till att man kan driva skolor som aktiebot. S är en 

aning mer positiva och ställer sig varken emot det fria skolvalet eller friskolor. Däremot vill de 

stoppa vinstjakten för friskolor och skärpa regelverket. L ser mest positivt på friskolereformen och 

anser tvärtemot V att det fria skolvalet motverkat segregationen och att man ska kunna profitera på 

friskolor. Både S och L vill införa ett gemensamt ansökningsförfarande till samtliga skolor, oavsett 

om det är fristående eller kommunala skolor. 

Jag anser att mina frågeställningar har besvarats i resultatkapitlet och i analysen, och således har 

syftet uppfyllts.  

23



7. Källförteckning  

Litterära källor:  

Berglund, Jenny & Larsson, Göran. Religiösa friskolor i Sverige. 1 uppl. Lund: Studentlitteratur 
AB, 2007 

Esaiasson, Peter. Gilljam Mikael. Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena. Metodpraktikan: Konsten 
att studera samhälle, individ och marknad. 4 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik, 2012  

Larsson, Reidar. Politiska ideologier i vår tid. 8 uppl. Lund: Studentlitteratur AB, 2014 

Lagar, propositioner, författningar och konventioner: 

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Artikel 9, 
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SWE.pdf 

Förenta Nationerna. Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Artikel 18, 
 https://fn.se/wp-content/uploads/2016/07/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf 

Motion 1991/92:Ub66 

Motion 1991/92:Ub68 

Proposition 1991/92:95. Om valfrihet och fristående skolor 

Regeringsformen (SFS 1974:152) 2 kap 1 § p. 6 

Internetkällor: 

Carlsson, Christian & Nordbö, Amanda. KDU: Ett förbud är en attack mot religionsfriheten. Dagen, 
14 mars 2018. http://www.dagen.se/debatt/kdu-ett-forbud-ar-en-attack-mot-
religionsfriheten-1.1114755 

Flygt, Maja. Al-Azharskolan får ny kritik: Håller bön på lektionstid. SVT, 14 september 2017  
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/al-azharskolan-far-ytterligare-kritik-haller-boner-pa-
lektionstid-1  

Friskolornas Riksförbund. Skolor och elever. http://www.friskola.se/faktaom/statistik/skolor-och-
elever  

Liberalerna. Det är vi som är Liberalerna. 2015. https://www.liberalerna.se/wp-content/uploads/
liberalerna_folder.pdf 

Liberalerna. Liberalismen. https://www.liberalerna.se/liberalismen/ 

Liberalerna. Friskolor. https://www.liberalerna.se/politik/friskolor/  

Liberalerna. Religiösa friskolor. https://www.liberalerna.se/politik/religiosa-friskolor/ 

24

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SWE.pdf
https://fn.se/wp-content/uploads/2016/07/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf
http://www.dagen.se/debatt/kdu-ett-forbud-ar-en-attack-mot-religionsfriheten-1.1114755
http://www.dagen.se/debatt/kdu-ett-forbud-ar-en-attack-mot-religionsfriheten-1.1114755
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/al-azharskolan-far-ytterligare-kritik-haller-boner-pa-lektionstid-1
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/al-azharskolan-far-ytterligare-kritik-haller-boner-pa-lektionstid-1
http://www.friskola.se/faktaom/statistik/skolor-och-elever
http://www.friskola.se/faktaom/statistik/skolor-och-elever
https://www.liberalerna.se/wp-content/uploads/liberalerna_folder.pdf
https://www.liberalerna.se/wp-content/uploads/liberalerna_folder.pdf
https://www.liberalerna.se/liberalismen/
https://www.liberalerna.se/politik/friskolor/
https://www.liberalerna.se/politik/religiosa-friskolor/


 
Lärarnas Riksförbund. Friskolereformen. https://www.lr.se/yrketsforutsattningar/
friskolorochprivatsektor/friskolereformen.4.4d5024051536638a4fcdc929.html  

Mattson, Anna m.fl. Skola tvingar flickorna längst bak i bussen. Expressen, 4 april 2017.  
https://www.expressen.se/nyheter/skola-tvingar-flickorna-langst-bak-i-bussen/ 

Nationalencyklopedin. Socialism. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/socialism  

Nationalencyklopedin. Vänsterpartiet. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/
vänsterpartiet 

Nationalencyklopedin. Fristående skola. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/
fristående-skola 

Ohlin, Jonas. Tre av fyra svenskar vill förbjuda religiösa friskolor. SVT, 13 mars 2018  
https://www.svt.se/nyheter/val2018/tre-av-fyra-svenskar-vill-forbjuda-religiosa-friskolor  

Roos, Malin m.fl. Skola delar upp elever efter kön: ”Avskyvärt". Expressen, 4 april 2017. 
 https://www.expressen.se/nyheter/skola-delar-upp-elever-efter-kon-avskyvart/ 

Socialdemokraterna. Vår historia. https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-partiet/var-
historia/  

Socialdemokraterna. Att vinna framtiden - en dubbel utmaning. 2015.  
https://www.socialdemokraterna.se/globalassets/var-politik/arkiv/valloften-manifest-och-analyser/
valanalys-2014.pdf  

Socialdemokraterna. Ett program för förändring. 2013. 
https://www.socialdemokraterna.se/globalassets/var-politik/partiprogram-och-riktlinjer/ett-program-
for-forandring_2013.pdf  

Skolverket. Fristående skolor. 2015. https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.126459!/
Frist%C3%A5ende%20skolor%20Revidering%20april%202015.pdf  

Svensson, Niklas. Sjöstedt vill stänga religiösa friskolor. Expressen, 5 april 2017.  
https://www.expressen.se/nyheter/sjostedt-vill-stanga-religiosa-friskolor/  

Socialdemokraterna. Friskolor https://www.socialdemokraterna.se/var-politik/a-till-o/friskolor/  

Socialdemokraterna. Förbud mot religiösa friskolor. https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/
2018/forbud-mot-religiosa-friskolor/  

Shekarabi, Ardalan. Jag ser religiöst förtryck igen - i svenska skolan. Aftonbladet, 12 mars 2018. 
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/gProg9/jag-ser-religiost-fortryck-igen--i-svenska-skolan  

Vänsterpartiet. Skolan. https://www.vansterpartiet.se/politik/skolan/  

25

https://www.lr.se/yrketsforutsattningar/friskolorochprivatsektor/friskolereformen.4.4d5024051536638a4fcdc929.html
https://www.lr.se/yrketsforutsattningar/friskolorochprivatsektor/friskolereformen.4.4d5024051536638a4fcdc929.html
https://www.expressen.se/nyheter/skola-tvingar-flickorna-langst-bak-i-bussen/
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/socialism
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/v%C3%A4nsterpartiet
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/v%C3%A4nsterpartiet
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/frist%C3%A5ende-skola
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/frist%C3%A5ende-skola
https://www.svt.se/nyheter/val2018/tre-av-fyra-svenskar-vill-forbjuda-religiosa-friskolor
https://www.expressen.se/nyheter/skola-delar-upp-elever-efter-kon-avskyvart/
https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-partiet/var-historia/
https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-partiet/var-historia/
https://www.socialdemokraterna.se/globalassets/var-politik/arkiv/valloften-manifest-och-analyser/valanalys-2014.pdf
https://www.socialdemokraterna.se/globalassets/var-politik/arkiv/valloften-manifest-och-analyser/valanalys-2014.pdf
https://www.socialdemokraterna.se/globalassets/var-politik/partiprogram-och-riktlinjer/ett-program-for-forandring_2013.pdf
https://www.socialdemokraterna.se/globalassets/var-politik/partiprogram-och-riktlinjer/ett-program-for-forandring_2013.pdf
https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.126459!/Frist%C3%A5ende%20skolor%20Revidering%20april%202015.pdf
https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.126459!/Frist%C3%A5ende%20skolor%20Revidering%20april%202015.pdf
https://www.expressen.se/nyheter/sjostedt-vill-stanga-religiosa-friskolor/
https://www.socialdemokraterna.se/var-politik/a-till-o/friskolor/
https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/forbud-mot-religiosa-friskolor/
https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/forbud-mot-religiosa-friskolor/
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/gProg9/jag-ser-religiost-fortryck-igen--i-svenska-skolan
https://www.vansterpartiet.se/politik/skolan/


 
Vänsterpartiet. Allas rätt till kunskap. 2018. https://www.vansterpartiet.se/assets/Allas-ratt-till-
kunskap.pdf 

26

https://www.vansterpartiet.se/assets/Allas-ratt-till-kunskap.pdf
https://www.vansterpartiet.se/assets/Allas-ratt-till-kunskap.pdf

