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Sammandrag 

Carl-Fredrik Olsson, Självständigt forskning- och utredningsarbete, Ht 2019,   

Handledare: Johanna Tangnäs, Nyliberalt idéskifte inom Socialdemokraterna: en 

idéanalys av det socialdemokratiska arbetarpartiets inställning till det fria skolvalet  

Syftet med studien är att undersöka om det inträffat ett idéskifte gällande frågan om det fria 

skolvalet inom det Socialdemokratiska arbetarpartiet (SAP) mellan åren 1988-1996. Givet 

partiets hegemoniska ställning inom svensk politik är även syftet att undersöka om partiets 

eventuella idéskifte lett till att idén om det fria skolvalet blivit hegemonisk. Undersökningen 

söker svar på frågorna om det går att urskilja ett idéskifte från en klassisk socialdemokratisk 

till en nyliberal syn på det fria skolvalet och dels om idén om fritt skolval blivit hegemonisk. 

Detta mellan åren 1988-1996. Metoden för att söka svar på forskningsfrågorna är idé och 

ideologianalys och analysverktyget idealtyper. Teoretiskt utgår studien utifrån att 

maktrelationer mellan grupper kan existera även då det råder samtycke kring politiska frågor 

givet att frågorna kan innebära en intressekonflikt mellan olika grupper. Detta definieras inom 

studien som hegemonisk maktutövning. Det empiriska materialet i studien består av de två 

Socialdemokratiska (SAP) propositionerna Om skolans utveckling och styrning och 

Fristående skolor m.m.  Studiens slutsatser är att det skett ett nyliberalt idéskifte med 

avseende på Socialdemokraternas (SAP) syn på det fria skolvalet. Detta med avseende på 

partiets syn på det offentligas roll och legitimeringen av friskolor. Ett idéskifte kunde inte 

utläsas med avseende på Socialdemokraternas jämlikhetssyn. Vidare har denna studie kommit 

fram till att idén om fritt skolval inte kan sägas blivit hegemonisk. Socialdemokraternas 

(SAP) förändrade inställning till frågan om fritt skolval visar dock på en klyfta mellan partiet 

och dess intressen. 
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1. Inledning 

Under den borgerliga mandatperioden i början av 1990-talet genomfördes i Sverige ett antal 

förvaltningspolitiska och välfärdspolitiska reformer med nyliberala inslag (Dahlstedt 2007, s. 

23-24). Den nyliberala våg som sköljde över Sverige i slutet av 1980-talet och början av 

1990-talet kan ses som en del av den förvaltningspolitiska trend kallad New public 

management (NPM) vilken fick spridning i Västeuropa och USA under 1980-talet och 

personifierades i nyliberala och konservativa politiska ledare som Englands Margaret 

Thatcher och USA:s Ronald Reagan (Rothstein, 2014, s. 213-227)  

Kortfattat består New public management (NPM) av en samling idéer vilka betonar olika 

typer av marknadslösningar för offentlig förvaltning samt valfrihet inom välfärden (Rothstein, 

2014. s. 213-227). Valfrihetsreformen i Sverige i början av 1990-talet kan ses både som en 

marknadslösning i form av ett stort steg i avvecklandet av det tidigare offentliga monopolet på 

den svenska skolan liksom ett rejält kliv framåt för den individuella valfriheten (ibid).  

Valfrihetsreformen för den svenska skolan genomfördes under den borgerliga mandatperioden 

mellan 1991-1994 men i själva verket hade steg mot avreglerande och utökad valfrihet inom 

skolsektorn tagits under den tidigare Socialdemokratiska regeringen i slutet av 1980-talet 

(Dahlstedt 2007, s. 24). 

 I samband med spridningen av nyliberalismen under 1980-talet skedde förändringar inom de 

västeuropeiska socialdemokratiska partiernas förhållningssätt till marknadens och valfrihetens 

samröre med traditionellt offentliga politikområden som skola och sjukvård. Under det 

brittiska Labourpartiets årsmöte år 1987 talades det enhälligt om vikten av värden som 

individuell frihet och rätt till personliga val (Giddens 1999, s. 26-29). Två år senare antog det 

tyska socialdemokratiska partiet Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) ett nytt 

basprogram inom vilket partiet betonar den växande betydelsen av individuell 

prestationsförmåga och ekonomisk konkurrenskraft (ibid). 

 Givet traditionellt socialdemokratiska värderingar, vilka bland annat betonat kollektivet och 

det offentliga framför individen och det privata (Giddens 1999, s. 17-20), är anammandet av 

nyliberala idéer med individen i fokus under 1980-talet av de socialdemokratiska partierna 

egendomlig. I Sverige där Socialdemokraterna (SAP) regerat under större delen av 1900-talet 

talar forskare om att det råder en socialdemokratisk hegemoni (Möller 2015, s. 309). Partiets 

dominanta ställning har ansetts så pass påtaglig att dess ideologi kommit att genomsyra hela 
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den politiska kulturen (ibid). Givet Socialdemokraternas (SAP) hegemoniska ställning kan ett 

eventuellt idéskifte inom partiet tänkas få genomslag för hela den svenska politiska kulturen.  

 2. Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka om det inträffat ett idéskifte gällande frågan om det fria 

skolvalet inom det Socialdemokratiska arbetarpartiet (SAP) under perioden 1988-1996. Givet 

partiets hegemoniska ställning inom svensk politik är även syftet att undersöka om partiets 

eventuella idéskifte lett till att idén om det fria skolvalet blivit hegemonisk.  

Mot den bakgrunden inställer sig följande frågeställningar: 

Går det att urskilja ett idéskifte från en klassisk socialdemokratisk till en nyliberal syn på det 

fria skolvalet inom Socialdemokraterna (SAP) mellan åren 1988-1996?  

Har idén om det fria skolvalet blivit hegemonisk? 

3. Litteraturöversikt/tidigare forskning 

Under 1980-talet i Sverige fick den socialdemokratiskt präglade välfärdsstaten en utmanare i 

form av olika nyliberala alternativ för offentlig förvaltning och styrning (Möller 2015, s. 266-

269). Boréus använder i sin studie begreppet högervåg som beskrivning av de nyliberala 

strömningarna som intog den svenska politiska arenan under 1980-talet (Boréus 1994, s. 13-

16) 

Moderaterna (M), vilka besegrades av Socialdemokraterna (SAP) i valet år 1982, kom under 

1980-talets första hälft att i ett antal motioner lyfta fram frågan om fritt skolval (Hwang 2002, 

s. 16-19). Möjligheten och friheten för föräldrar och elever att själva välja skola istället för 

kommunen lyftes av Moderaterna (M) fram som en värdefull individuell frihet (ibid).  

Hwang har genom en begreppshistorisk analys studerat hur Socialdemokraterna (SAP) och 

Moderaterna (M) använt begreppet valfrihet inom skolpolitiska motioner och propositioner 

under 1980 och 1990-talet (Hwang 2002, s. 7-38). Hwang menar att begreppet valfrihet 

ursprungligen hade en borgerlig underton. Moderaterna (M) använde valfrihetsbegreppet 

under hela 1980-talet och det dröjde till slutet av 1980-talet innan valfrihetsbegreppet 

användes inom en Socialdemokratisk (SAP) proposition. Begreppets innebörd var vid tiden 

det började användas av Socialdemokraterna (SAP) snävare än den innebörd Moderaterna gav 
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valfriheten. För Moderaterna (M) innebar valfrihetsbegreppet under 1980-talet val inom en 

viss skola, val mellan kommunala skolor samt val mellan kommunal eller fristående skola. 

När Socialdemokraterna (SAP) började använda begreppet i slutet av 1980-talet avsågs till en 

början endast val inom en skola. Under 1990-talet kom däremot Socialdemokraterna (SAP) att 

ge valfrihetsbegreppet en innebörd mycket lik Moderaternas (M) (ibid).  

Trots att det empiriska materialet och partiet Socialdemokraterna (SAP) i denna studie även 

behandlas i Hwangs studie (Hwang 2002, s. 7-38) skiljer sig metoderna och frågeställningen 

åt. Metodologiskt använder sig som ovan nämnt Hwang av begreppsanalys när han 

undersöker hur valfrihetsbegreppet förändrats och vilka innebörder som tillskrivits begreppet 

från det sena 1980 till och med 1990-talet (ibid). Förhoppningen är att denna studie kan bidra 

till en större förståelse av den klassiska socialdemokratins och nyliberalismens idésystem och 

dess förhållande till Socialdemokraterna (SAP) och idén om det fria skolvalet mellan åren 

1988-1996. 

I sin bok behandlar Möller nyliberalismens utbredande i Sverige under 1980 och 1990-talet 

och hur Socialdemokraterna (SAP) förhöll sig till denna ideologiska utmaning (Möller 2015, s 

221-235, 263-285). Nyliberalismens utbredning kopplas främst till frågor rörande finans, 

penning och skattepolitik. Skolpolitik i allmänhet och det fria skolvalet i synnerhet ges 

däremot mindre utrymme (ibid). Således kan denna studie tänkas bidra med en insyn i den 

skolpolitiska debatten i Sverige under det sena 1980 till 1990-talet i allmänhet och 

Socialdemokraternas (SAP) förhållande till nyliberalismen och det fria skolvalet i synnerhet.  
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4. Teori 

Hegemoni 

Den italienske teoretikern och kommunistpartiledaren Antonio Gramsci nämns ofta som den 

som utvecklat hegemonibegreppet under sin livstid mellan år 1891-1937 (Boréus 1994, s. 19-

26). För att söka svar på frågan kring varför arbetarklassens revolution i de avancerade 

kapitalistiska samhällena uteblev riktade han fokus mot den politiska och kulturella sfären i 

samhället. Borgarklassens makt och att denna makt i princip kunde förbli oemotsagd menade 

Gramsci grundades i dess inflytande på den kulturella sfären. Hegemoni skiljer sig enligt 

Gramsci från dominans i termer av att dominans utövas genom våld och/ eller öppet förtryck 

medan hegemoni utövas genom makten över tanken (ibid).  

Ett ökat intresse för Gramscis hegemoniteori under framförallt 1970-talet har gett upphov till 

en rad mer eller mindre skilda tolkningar av teorin (Boréus 1994, s. 19-26). Vissa författare 

har haft sin utgångspunkt i marxistisk samhällsanalys men även författare med icke-

marxistiska utgångspunkter har använt och vidareutvecklat hegemoniteorin. En inte sällan 

gemensam nämnare är dock den teoretiska utgångspunkten att hegemonisk makt upprätthållas 

genom samtycke mellan aktörer med motstridiga intressen (ibid).  

Denna studies teoretiska utgångspunkt är att maktrelationer mellan grupper kan existera även 

då det råder samtycke kring exempelvis politiska frågor. En idé kan då sägas vara hegemonisk 

i ett fall där det råder samtycke kring idén när det samtidigt finns motstridiga intressen mellan 

grupperna vilka idén i fråga berör.  

Centrala teoretiska begrepp 

Nyliberalism 

Nyliberalismen definieras av Boréus som en samling idéer vilka i huvudsak har en positiv 

inställning till marknaden och betonar individen och det privata framför kollektivet och staten 

(Boréus 1994, s. 68-99). Nyliberalismen fick i huvudsak spridning under 1980-talet i USA 

och Västeuropa. Idén om marknadsfrihet är inget nytt i sig utan kan spåras tillbaka till 

perioden mellan 1600 och 1800-talet och kallas även laissez-faire. Vad som kan sägas är det 

nya i nyliberalismen är att den ifrågasätter den moderna välfärdsstaten. Den teoretiska kärnan 

i nyliberalismens idéer utgörs av bland annat statsvetaren Robert Nozick och 

nationalekonomen Milton Friedman. Storbritanniens Margaret Thatcher och USA:s Ronald 
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Reagan är de två politiska ledare som förmodligen kopplats ihop mest med implementerandet 

av nyliberal politik under 1980-talet (ibid) 

Offentligt och privat 

Marknaden har en central betydelse inom nyliberalismen och kontrasteras ofta mot det 

offentliga. Marknaden skiljer sig från det offentliga bland annat med avseende på valfriheten 

(Boréus 1994, s. 68-99). Ett system av offentligt ägda skolor innebär att det endast existerar 

ett alternativ medan ett system med privata skolaktörer ger elever och föräldrar fler alternativ 

än det statliga (ibid). För att det överhuvudtaget skall kunna existera valfrihet i nyliberal 

bemärkelse krävs alltså privata alternativ. En annan gren inom den nyliberala idén om en 

skolmarknad är föräldrainflytandet (Dahlstedt 2007, s. 22-23). Elever och föräldrar ses som 

kunder på en utbildningsmarknad där inflytande utövas genom möjligheten att välja ett 

utbildningsalternativ före ett annat (ibid).  

Jämlikhetssyn 

En nyliberal jämlikhetssyn definieras av Bergström som jämlikhet i chanser (Bergström 1993, 

s. 78). En jämlik skola enligt nyliberalismen är således ett skolsystem öppet för alla oavsett 

egenskaper kopplade till ras, kön och etnisk tillhörighet. Socioekonomiska faktorer ges 

mindre utrymme inom denna nyliberala syn på en jämlik skola (ibid).  

Klassisk socialdemokrati 

Klassisk socialdemokrati definieras av Giddens som en samling idéer vilka betonar det 

offentligas närvaro inom ett kapitalistiskt samhällssystem och ett utjämnande av samhällets 

resurser genom reformism (Gidddens 1999, s. 17-20). Den moderna välfärdsstaten som växte 

fram efter andra världskrigets slut präglades i många avseenden av en socialdemokratisk 

ekonomisk politik utefter ekonomen John Maynard Keynes. Den keynesiansk-ekonomiska 

modellen innebär bland annat att staten till viss del reglerar och styr efterfrågan inom vad som 

kan betecknas för en blandekonomi (ibid).  

Offentligt och privat 

Inom skolpolitiken kan det offentligas närvaro knytas till den klassiskt socialdemokratiska 

modellen för en offentlig enhetlig skola, vilken inrättades i Sverige av Socialdemokraterna 

(SAP) genom grundskolereformen år 1962 (Fernandez 2012, s. 241-242). Det enhetliga och 

centraliserade skolsystemet ses som en grundsten i arbetet att utifrån klassiskt 
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socialdemokratiska idéer skapa en jämlik skola och fostra solidariska och samarbetsvilliga 

medborgare (ibid).  

Jämlikhetssyn 

Jämlikhet förstått som lika resurser är enligt Bergström den jämlikhetssyn som inom 

utbildningssammanhang närmast kan förknippas med den klassiska socialdemokratin 

(Bergström 1993, s. 79-87). Exakt vad som avses med lika resurser finns skilda uppfattningar 

om. Lika resurser har enligt Socialdemokraterna (SAP) i huvudsak handlat om materiella 

resurser och att genom omfördelning av de materiella resurserna skapa så lika förhållanden 

som möjligt mellan eleverna. Principen om lika resurser, inom vilken hänsyn ges till 

socioekonomiska egenskaper, kan således ses som ett utvidgande av den nyliberalt betonade 

principen om jämlikhet i chanser (ibid). 

Fritt skolval 

I denna studie behandlas det fria skolvalet som en idé bestående av två delar. En del består av 

möjligheten för människor att välja mellan offentliga och privata skolalternativ och den andra 

delen består av möjligheten för fristående skolalternativ att erhålla statsbidrag. Anledningen 

till detta är att de två komponenterna till idén om ett fritt skolval kommit att röstas igenom 

politiskt i olika etapper i början av 1990-talet (Blomqvist & Rothstein 2008, s. 162-163). Idén 

om fritt skolval kommer i studien att definieras som ett skolsystem inom vilket fria val mellan 

offentliga och privata skolalternativ är möjliga och där statsbidrag till friskolor är generella.  
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5. Metod 

För att söka svar på forskningsfrågorna ovan används inom denna studie analysverktyget 

idealtyper. Idealtyper som analysverktyg är i sin tur en del av den bredare textanalytiska 

metoden idé- och ideologianalys (Boréus & Bergström 2018, s. 133-153). Den huvudsakliga 

ambitionen med idéanalysen inom denna undersökning är beskrivande. En beskrivande 

idéanalys syftar till att beskriva idéer som studeras. Med hjälp av ett analysverktyg kan målet 

med analysen exempelvis vara att beskriva likheter och skillnader mellan olika idéer och att 

uppmärksamma oklarheter eller motsägelser i en text (ibid).  

Undersökningen har även en begränsad förklarande ambition. En förklarande idéanalys kan 

sägas innehålla både ett beskrivande och ett förklarande moment (Boréus & Bergström 2018, 

s. 133-153). Det beskrivande momentet inom analysen fungerar som en grund för det 

förklarande momentet. Den förklarande analysen består sedan i att försöka sätta in idéerna i 

ett större sammanhang och svara på frågor som bland annat rör idéernas uppkomst och följder 

(ibid) 

Undersökningens forskningsfrågor rör som ovan nämnt om huruvida det inom 

Socialdemokraterna (SAP) går att urskilja ett idéskifte från en klassisk socialdemokratisk till 

en nyliberal syn på frågan om det fria skolvalet under perioden 1988-1996 och om idén om 

fritt skolval blivit hegemonisk. Den första forskningsfrågan föranleder en beskrivning av 

socialdemokratiska och nyliberala idéer för att kunna studera kopplingen mellan dessa idéer 

och Socialdemokraterna (SAP). Den andra forskningsfrågan berör efterföljden av 

Socialdemokraternas (SAP) eventuella idéskifte i frågan om fritt skolval och utgör således 

studiens förklarande momentet. Som ovan nämnt är studiens huvudsakliga ambition 

beskrivande och studiens förklarande ambition bör ses som ett komplement. Att komplettera 

en beskrivande studie med en förklarande ambition kan bidra med att fördjupa 

undersökningens analytiska mervärde (Boréus & Bergström 2018, s. 133-153) 

 En idealtyp kan beskrivas som en analytisk renodling av ett specifikt fenomen, exempelvis en 

ideologi eller ett statsskick (Boréus & Bergström 2018, s. 133-153). En idealtyp konstrueras 

genom att samla ett antal typiska egenskaper för fenomenet ifråga för att sedan jämföras med 

empiriska observationer (ibid).  

Begreppen idé och ideologi är båda mångtydiga (Boréus & Bergström 2018, s. 133-153). 

Denna studie använder sig av Boréus och Bergströms definition av idéer som 
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tankekonstruktioner bestående av verklighetsomdömen, värdeomdömen och 

handlingsföreskrifter. Verklighetsomdömen handlar om vad människor tror är fallet med olika 

sociala fenomen, värdeomdömen kan beskrivas som människors moraliska övertygelser och 

handlingsföreskrifter handlar om människors uppfattningar om vilka medel eller handlingar 

som är bäst lämpade för att uppnå ett visst mål (ibid).  

Ideologibegreppet kan på övergripande nivå beskrivas som en handlingsorienterad 

uppsättning av politiska idéer (Boréus & Bergström 2018, s. 133-153). Nyliberalism och 

klassisk socialdemokrati kan båda sägas tillhöra två övergripande ideologier. Idéer eller 

ideologier som verkar inom ett mer eller mindre avgränsat område inom samhällslivet, 

exempelvis inom skolan, kan kallas domänspecifika. Ofta förekommer ett slags överlappande 

mellan övergripande och domänspecifika idéer och ideologier exempelvis genom att ett ideal 

från en övergripande ideologi importeras till en specifik domän (ibid). Idén om det fria 

skolvalet kan beskrivas som ett överlappande av nyliberala ideal till en del av skolsektorn.  

Nyliberal syn på fritt skolval 

Betonar valfrihet mellan offentliga och privata skolor 

Positiv syn på friskolor ur ett marknadsperspektiv 

Jämlikhet förstått som jämlikhet i chanser 

 

Klassisk socialdemokratisk syn på fritt skolval 

Betonar ett enhetligt offentligt skolsystem 

Positiv syn på friskolor ur ett pedagogiskt perspektiv 

Jämlikhet förstått som jämlikhet i resurser 

I undersökningen definieras en hegemonisk idé som att ett samtycke mellan olika aktörer 

råder kring idén i fråga trots att idén kan innebära en intressekonflikt mellan dessa aktörer.  

Samtycke kring idén om fritt skolval definieras som att Socialdemokraterna (SAP) accepterar 

valfrihet mellan offentliga och privata alternativ och ett system med generella statsbidrag. 

Socialdemokraternas (SAP) intressen definieras som den klassiskt socialdemokratiska 

idealtypen förstått som ett skolsystem med en stark betoning på det offentligas roll, 
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legitimering av friskolor ur ett pedagogiskt perspektiv och en jämlikhetssyn som tar hänsyn 

till människors socioekonomiska faktorer.  

Avgränsning 

Aktörerna kopplat till studiens andra forskningsfråga kommer att reduceras till partierna 

Socialdemokraterna (SAP) och Moderaterna (M). Anledningen till begränsningen är att 

undersökningen riktar sig mot en idé som omfattas av partier och således rör det svenska 

partiväsendet. Då idén om det fria skolvalet i grunden är en nyliberal idé, framförd av de 

borgerliga partierna med Moderaterna (M) i spetsen, kan idéns acceptans och ifrågasättande 

sägas vara beroende av oppositionens, med Socialdemokraterna (SAP) i spetsen, inställning 

till idén. Socialdemokraterna (SAP) utgör det enskilt största partiet sett till antal väljare för 

tidsperioden 1988-1996 och partiet har utgjort vad tidigare forskning inom svensk politisk 

historia beskrivit som socialdemokratisk hegemoni (Möller 2015, s. 265-269, 276, 309). Med 

bakgrund i detta är det rimligt att anta att Socialdemokraternas (SAP) inställning till det fria 

skolvalet är av stor betydelse för huruvida ett eventuellt partipolitiskt samtycke kring idén kan 

skapas.  

Att begränsa operationaliseringen av huruvida idén om det fria skolvalet blivit hegemonisk 

eller inte till Socialdemokraternas (SAP) inställning i frågan kan förstås kritiseras. Huruvida 

såväl domänspecifika som övergripande idéer kan tänkas få politiskt genomslag och acceptans 

är inte endast förbehållet svenska riksdagspartier i allmänhet eller Socialdemokraterna (SAP) i 

synnerhet. Olika intresseorganisationer som fackförbund och arbetsgivarorganisationer har 

vid flertalet tillfällen inom svensk politisk historia haft betydelsefulla roller i framförandet av 

olika frågor. Tidigare forskning visar på att Svenska arbetsgivareföreningen (SAF) genom 

olika kampanjverksamheter var med och bidrog till att den nyliberala vågen, till de borgerliga 

partiernas fördel, vann terräng i Sverige under 1980-talet (Möller 2015, s 267-268). Likt 

Svenska arbetsgivareföreningens (SAF) anknytning till de borgerliga partiernas ideologier har 

fackförbundet Landsorganisationen i Sverige (LO) haft en liknande roll i sin anknytning till 

Socialdemokraterna (SAP) (Möller 2015, s 265). Då studiens kriterier rörande huruvida idén 

om det fria skolvalet blivit hegemonisk eller inte utelämnar dessa aktörer och begränsar sig 

till det svenska partisystemet med Socialdemokraterna (SAP) som huvudaktör blir det 

analytiska mervärdet av studien begränsat. Som nämnt ovan skall dock den förklarande 

ambitionen ses som ett komplement till studiens huvudsakliga beskrivande ambition.  
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Material 

Undersökningens empiriska material består av två socialdemokratiska (SAP) skolpolitiska 

propositioner i form av Om skolans utveckling och styrning (Proposition 1988/89:4, s. 51-57) 

och Fristående skolor m.m. (Proposition 1995/1996:200, s. 28-30, 44-49). Propositioner kan 

ses som ett typexempel på ett skriftligt material inom vilka idéer och ideologier kan studeras 

med hjälp av studiens analysmetod idé och ideologianalys (Boréus & Bergström 2018, s. 133-

153).  

Valet av tidpunkten, 1980-talet och 1990-talet, grundar sig i att flertalet mer eller mindre 

socialdemokratiskt präglade välfärdsstater i Västeuropa kom att utmanas av nyliberala idéer 

under denna tid (Giddens 1999, s. 26-35). För de socialdemokratiska partierna blev följden 

ofta ett accepterande av utökad valfrihet och privata inslag inom olika välfärdspolitiska 

områden (ibid).  

Rumsmässigt berör studiens empiriska material Socialdemokraternas (SAP) skolpolitik, vilket 

är relevant för att studera partiets inställning till det fria skolvalet. För att kunna undersöka om 

det inom Socialdemokraterna (SAP) skett ett idéskifte i synen på fritt skolval under slutet av 

1980-talet och mitten av 1990-talet behövs rimligtvis en jämförelsepunkt från båda dessa 

tidpunkter.  
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7. Resultat. 

Proposition 1988/89:4 Om skolans utveckling och styrning. 

I propositionen Om skolans utveckling och styrning skrivs att ett av de viktigaste skälen till 

förnyelse av den offentliga sektorn är att genom en ökad valfrihet kunna tillgodose skiftande 

medborgarkrav (Proposition 1988/89:4, s.51-57). Valfriheten inom detta sammanhang handlar 

dels om att utöka det pedagogiska utbudet och studieinriktning inom den offentliga skolan. 

Valfriheten handlar även om en vision om att elever skall ha valmöjligheter med avseende på 

yrkesval efter avslutad skolgång. I propositionen lyfts att det krävs en viss enhetlighet inom 

skolsystemen för att ungdomar skall kunna ha valmöjligheter när de lämnar grund eller 

gymnasieskolan (ibid). ”När grundläggande krav på enhetlighet är uppfyllda kan olika 

alternativ få fritt spelrum både när det gäller innehåll och arbetssätt” (Proposition 1988/89:4, 

s. 52).  

Ökad valfrihet utifrån propositionen förstådd som ett ökat pedagogiskt utbud inom den 

offentliga skolan framhäver Socialdemokraternas (SAP) syn på det offentliga skolväsendets 

betydelse (Proposition 1988/89:4, s.51-57). Detta tillsammans med betoningen av ett enhetligt 

skolsystem ligger nära den klassiskt socialdemokratiska idealtypen. 

Propositionen lyfter att många av de fristående skolorna utgör värdefulla pedagogiska 

alternativ till den offentliga skolan (Proposition 1988/89:4, s.51-57). Enligt propositionen 

existerar goda möjligheter för fristående skolor, vilka erbjuder pedagogiska alternativ till den 

offentliga skolan, att erhålla statsbidrag för sin verksamhet (ibid).  

Socialdemokraternas (SAP) syn på friskolor som ett positivt alternativ till den offentliga 

skolan kan tänkas utgöra ett avsteg från den klassiskt socialdemokratiska principen om det 

offentligas närvarande. Propositionen understryker dock att friskolorna i första hand är 

positiva ur ett pedagogiskt perspektiv (Proposition 1988/89:4, s.51-57). Att utgöra ett 

pedagogiskt alternativ till den offentliga skolan är det som enligt propositionen legitimerar 

friskolors erhållande av statsbidrag (ibid). I förhållande till studiens idealtyper går detta att 

knyta ihop med den socialdemokratiska synen i form av att friskolor legitimeras ur ett 

pedagogiskt perspektiv.  

Den pedagogiska mångfalden beskrivs vara av stor vikt för att garantera en likvärdig 

utbildning för alla elever. (Proposition 1988/89:4, s. 51-52). Pedagogisk mångfald och 
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utveckling tillsammans med en grundläggande offentlig enhetlighet framstår i propositionen 

som ett önskvärt och jämlikt skolsystem (ibid).  

Vad gäller valfriheten förstådd som val av grundskola föreslås i propositionen att ”Elevers 

och föräldrars önskemål om val av skola skall så långt detta är praktiskt och ekonomiskt 

möjligt tillgodoses” (Proposition 1988/89:4, s. 56). Enligt propositionen kan elevers och 

föräldrars valfrihet tillgodoses genom att det finns tillgång till bra skolor på nära avstånd från 

hemmet (Proposition 1988/89:4, s.51-57). I propositionen lyfts att ett ökat etablerande av 

skolor med pedagogisk och/eller ämnesprofilering i en kommun kan vara ett framtida skäl att 

utöka möjligheten till val av en viss skola. Någon ovillkorlig rätt till skolval är enligt 

propositionen omöjlig att införa både vad gäller privata och offentliga skolor (ibid).  

Att val av grundskola så långt det är praktiskt och ekonomiskt möjligt skall tillgodoses 

konnoterar om en tveksamhet till det fria skolvalet inom Socialdemokraterna (SAP) 

(Proposition 1988/89:4, s.51-57). Att tillgodose elevers och föräldrars valfrihet behöver enligt 

Socialdemokraterna (SAP) inte nödvändigtvis innebära ett fritt skolval. Istället lyfts inom 

propositionen vikten av att staten tillhandahåller skolor nära hemmen. Detta liknar den 

klassiskt socialdemokratiska principen om det offentligas närvarande. Utökade valmöjligheter 

mellan skolor framstår vara beroende av ett utökat pedagogiskt utbud, vilket även liknar den 

klassiskt socialdemokratiska synen där friskolor legitimeras utifrån pedagogisk grund. Oavsett 

etablerandet av skolor med pedagogisk variation befäster propositionen att frågan om elevers 

och föräldrars val av skola i ytterst avgörs från offentligt håll såväl i nuläget som i framtiden 

(ibid).  

Klassiskt socialdemokratisk eller nyliberal syn på det fria skolvalet? 

Utifrån ovan utvalda stycken från propositionen framkommer i huvudsak två element med 

anknytning till studiens idealtyp för en klassiskt socialdemokratisk syn på det fria skolvalet 

(Proposition 1988/89:4, s.51-57). Det ena är att idén om det enhetliga offentliga skolsystemet 

i propositionen står stark. Mycket av den utökade valfrihet som i propositionen på ett mer 

tydligt sätt beskrivs som önskvärt rör sig inte utanför pedagogiskt eller ämnesinriktade val 

inom den offentliga skolan (ibid).  

Vad gäller utökade valmöjligheter mellan såväl offentliga som privata skolor råder det i 

propositionen mer tveksamhet kring (Proposition 1988/89:4, s. 51-57). Förutom det flertydiga 

förslaget att val av grundskola så långt det är praktiskt och ekonomiskt möjligt skall 

tillgodoses betonas att en ovillkorlig rätt för elever och föräldrar till skolval är omöjlig att 
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införa. Möjligheten att utöka valfriheten mellan skolor beskrivs i propositionen vara en ökad 

etablering av skolor med pedagogiskt mångfald, vilket leder in på nästa element med 

anknytning till den klassiskt socialdemokratiska idealtypen (ibid).  

Legitimeringen av statsbidrag till friskolor beskrivs i propositionen i första hand härstamma 

ifrån den pedagogiska variation friskolor utgör (Proposition 1988/89:4, s. 51-57). Således 

framträder inom propositionen en positiv syn på friskolor ur ett pedagogiskt perspektiv. 

Synsättet på friskolor ligger således närmre den klassiskt socialdemokratiska än den 

nyliberala idealtypen, inom vilken friskolor kan tänkas legitimeras i termer av marknadens 

positiva effekter i form av konkurrens och ökat föräldrainflytande.  

Jämlikhetssynen framträder sällan explicit i propositionen (Proposition 1988/89:4, s. 51-57). 

Då det görs finns dock en betoning på alla elevers rätt till en likvärdig utbildning (Proposition 

1988/89:4, s. 51) För att säkerställa en likvärdig utbildning till alla elever behövs enligt 

propositionen såväl ett enhetligt skolsystem som nya pedagogiska initiativ (Proposition 

1988/89:4, s. 51-57). Även om det i propositionen inte uttrycks explicit bör rimligtvis 

uttrycket ”alla elever” omfatta kriteriet socioekonomiska egenskaper (Proposition 1988/89:4, 

s. 51). Således existerar inom propositionen en klassisk socialdemokratisk jämlikhetssyn 

(Proposition 1988/89:4, s. 51-57).  

Den borgerliga mandatperioden 1991-1994 

Under den borgerliga mandatperioden 1991-1994 med Moderaterna (M) som största 

regeringsparti genomfördes ett antal reformer inom utbildningsväsendet (Dahlstedt 2007, s. 

23-24). Av dessa kan bland annat nämnas valfrihetsreformen och införandet av 

skolpengsystem. Valfrihetsreformen innebar att elever och föräldrar i högre utsträckning än 

tidigare fick möjlighet att välja skola och skolpengssystemet innebar att ett belopp om minst 

85 procent av hemkommunens genomsnittliga kostnad per elev skulle följa eleven till den nya 

skolan (ibid). Skolpengssystemet innebar att godkända friskolor berättigades statsbidrag och 

kan sägas stämma överens med denna studies definition av generella statsbidrag (Blomqvist 

& Rothstein, s. 163).  

I och med valet år 1994 återtog Socialdemokraterna (SAP) regeringsmakten (Möller 2015, s. 

276). Antalet socialdemokratiska väljare år 1994 hade ökat med över sju procent jämfört med 

förlustvalet år 1991 (ibid). 
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Proposition 1995/96:200 Fristående skolor m.m. 

Propositionen Fristående skolor m.m. betonar vikten av en likvärdig skola oavsett skolform 

(Proposition 1995/96:200, s.28-30, 44-49). Kraven på en likvärdig skola är i paritet med 

rådande skollag, där alla barn och ungdomar oavsett kön, geografisk hemvist eller 

socioekonomisk bakgrund skall ha lika tillgång till utbildning inom det offentliga 

skolväsendet. Denna likvärdighet skall inte leda till likformighet, nämns i propositionen. 

Utanför kraven på nationellt enhetliga läro- kurs- och timplaner kan skolan vara och utvecklas 

olika (ibid). ”Ytterst är det de professionella i skolan som har ansvaret för skolans utveckling” 

(Proposition 1995/96:200, s. 28).  

I ovan nämnda del av propositionen Fristående skolor m.m beskrivs att likvärdigheten inte 

skall leda till likformighet inom den offentliga skolan (Proposition 1995/96:200, s. 28-30, 44-

49). En tolkning av detta kan vara att motverkandet av en likformig skola inte sträcker sig 

utanför det offentligas närvaro, likt den klassiskt socialdemokratiska idealtypen. Intressant är 

också propositionens förtydligande att ansvaret för skolans utveckling ytterst ligger i händerna 

på de professionella inom skolan (ibid). Detta kan tolkas som ett ansvarsförskjutande från 

staten till enskilda skolenheter och således ett avsteg från den klassiskt socialdemokratiska 

idealtypen och den enhetliga offentliga skolan.  

I propositionen skrivs att en av de viktigaste demokratifrågorna handlar om elevers och 

föräldrars möjlighet till att påverka och utöva inflytande över skolan (Proposition 

1995/96:200, s. 28-30. 44-49). Inflytandet innebär mer än endast rätten att välja färdiga 

utbildningsalternativ (ibid). ”Rätten att välja skola står dock inte i motsats till ett fördjupat 

inflytande” (Proposition 1995/96:200, s. 29). Propositionen lyfter att möjligheten att välja 

skola i sig stärker elevers och föräldrars möjligheter till inflytande i skolan (Proposition 

1995/96:200, s. 28-30, 44-49).  

Vad som i propositionen beskrivs som en av de viktigaste demokratifrågorna handlar om elev 

och föräldrainflytande i pedagogisk bemärkelse snarare än en marknadsvision där inflytandet 

till största del handlar om möjligheten att kunna välja bort ett utbildningsalternativ framför ett 

annat (Proposition 1995/96:200, s. 28-30, 44-49). I propositionen beskrivs inflytandet med 

avseende på val mellan olika skolor som ett reducerat inflytande. Intressant nog tilläggs i 

propositionen att möjligheten att välja skola stärker möjligheten till inflytande inom skolan 

(ibid). Den nyliberala idén om att valfrihet på en skolmarknad i sig genererar 

föräldrainflytande tycks i propositionen vara en viktig komponent för möjligheten till ett 
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fördjupat inflytande eller deltagande i verksamheten. Detta innebär ett närmande till den 

nyliberala idealtypen.  

I propositionen skrivs att fristående skolor sedan länge har en plats inom svenskt skolväsende 

och att de utgör en del av det totala utbildningsutbudet och att mångfalden i sig är positiv och 

ses som en förutsättning för utveckling och pedagogisk förnyelse (Proposition 1995/96:200, s. 

28-30, 44-49). Propositionen lyfter att kommunen har ansvaret för att alla elever skall ges en 

god utbildning i enlighet med nationella mål. Såväl kommunalt som privat drivna skolenheter 

utgör enligt propositionen ett modernt skolväsende där samtliga skolenheter konkurrerar med 

varandra (ibid). ”Denna konkurrens i förening med den valfrihet som finns idag är en 

stimulans för skolans utveckling” (Proposition 1995/96:200, s. 29).  

Propositionen lyfter dels fram friskolornas betydelse ur ett pedagogiskt perspektiv 

(Proposition 1995/96:200, s. 28-30, 44-49). Detta liknar den klassiskt socialdemokratiska 

synen, vilken även kunde utläsas ur den tidigare propositionen Om skolans utveckling och 

styrning (Proposition 1988/89:4, s. 51-57). Vad som däremot är nytt i propositionen 

Fristående skolor m.m. är konkurrensen om elever, såväl mellan kommunala skolor som 

mellan kommunala och fristående skolor (Proposition 1995/96:200, s. 28-30, 44-49). Denna 

beskrivning ligger nära marknadsperspektivet hos den nyliberala idealtypen. Konkurrens ses 

utifrån nyliberal teori en positiv konsekvens av marknadens utökade ansvarsområde 

(Rothstein 2014, s. 214). I propositionen Fristående skolor m.m. beskrivs konkurrensen och 

valfriheten som en förening vilka tillsammans stimulerar skolans utveckling (Proposition 

1995/96:200, s. 28-30, 44-49).   

Skolan skall enligt propositionen garantera en likvärdig utbildning oavsett elevers olika behov 

och socioekonomisk bakgrund (Proposition 1995/96:200, s. 28-30, 44-49). Såväl privat som 

kommunalt drivna skolor skall därför ha likvärdiga ekonomiska villkor. Likvärdiga 

ekonomiska villkor mellan skolor är enligt propositionen en förutsättning för såväl en 

likvärdig utbildning som ”en verklig valfrihet” oberoende elevers och föräldrars 

socioekonomiska bakgrund (Proposition 1995/1996:200, s. 29).  

Enligt propositionen får rätten att välja en fristående skola inte leda till ett inskränkande av 

andra elevers rätt att välja en kommunal skola (Proposition 1995/1996:200, s. 28-30, 44-49). 

Inom behandlingsarbetet kring fristående skolors ansökan om offentligt bidrag måste hänsyn 

tas till de ekonomiska effekterna för det övriga skolsystemet (ibid). ”Nuvarande 

bidragsordning har inneburit en alltför schablonmässig resurstilldelning, utan hänsyn till alla 
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elevers behov eller till omfattningen av skolornas åtagande” (Proposition 1995/1996:200, s. 

45). I propositionen Fristående skolor m.m. lyfts att huvudregeln för en fristående skola att 

erhålla bidrag bör vara att skolan blivit godkänd av skolverket (Proposition 1995/1996:200, s. 

28-30, 44-49). I fall där en av skolverket godkänd friskola bedöms medföra påtagligt negativa 

konsekvenser för det övriga skolväsendet i kommunen är rätten till bidrag däremot inte 

självklar. Ett hypotetiskt exempel på negativa konsekvenser beskrivs i propositionen som att 

en skola i en landsorts- eller glesbygdskommun av ekonomiska skäl tvingas läggas ned som 

en följd av etablerandet av en friskola (ibid).  

Skälet till att kunna begränsa en friskolas erhållande av statsbidrag bottnar i en jämlikhetssyn, 

nämligen att garantera en verklig valfrihet för alla oberoende socioekonomisk bakgrund 

(Proposition 1995/96:200, s. 28-30, 44-46). Denna jämlikhetssyn stämmer väl överens med 

den socialdemokratiska idealtypen. Samtidigt betonas vikten av att bevara möjligheten att 

välja en kommunal skola. En tolkning av detta kan vara att det som i propositionen i positiva 

ordalag beskrivs som en konkurrens mellan kommunala och fristående skolor inte får leda till 

att kommunala skolor slås ut (ibid). Sett på detta vis kan förslaget om friskolors begränsade 

möjligheter till bidrag knytas ihop med den klassiskt socialdemokratiska idealtypen och 

tanken om enhetligt och offentligt skolsystem.  

Klassiskt socialdemokratisk eller nyliberal syn på fritt skolval? 

I förhållande till den klassiskt socialdemokratiska idealtypen framkommer i propositionen ett 

antal yttringar som liknar idén om ett enhetligt offentligt skolsystem (Proposition 

1995/1996:200, s. 28-30, 44-49). En begränsning i utbetalningen av statsbidrag till fristående 

skolor givet risken att de utgör ett hot mot kommunal skolverksamhet kan liknas vid ett 

försvar av det offentliga och enhetliga skolsystemet. Jämlikhetstanken som i propositionen 

beskrivs i termer av att garantera en ”verklig valfrihet” ligger närmre det klassiskt 

socialdemokratiska idealtypen (Proposition 1995/1996:200, s. 29). Till skillnad från den 

nyliberala jämlikhetstanken, finns inom det klassiskt socialdemokratiska en omtanke på 

människors socioekonomiska förhållanden, vilket i propositionen Fristående skolor m.m. 

framförs som ett syfte med att skapa likvärdiga ekonomiska villkor mellan fristående och 

kommunala skolor (Proposition 1995/1996:200, s. 28-30, 44-49). 

Inom propositionen framträder dock kopplingar till nyliberala idéer om marknadens positiva 

effekter (Proposition 1995/96:200, s. 28-30, 44-49). Friskolors egenskaper i form av 

föräldrainflytande ses som positivt och önskvärt (Proposition 1995/1996:200, s. 29). Att 
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friskolor till skillnad från offentliga skolor lyfts fram ur detta perspektiv liknar en nyliberal 

idé om att marknaden är kundvänligare än det offentliga (Boréus 1994, s. 81). Konkurrensen 

mellan kommunala och fristående skolor beskrivs i propositionen Fristående skolor m.m. leda 

till positiva effekter i form av en utveckling av skolväsendet (Proposition 1995/1996:200, s. 

28-30, 44-49). Marknadens utbredande och konkurrensutsättningen inom offentlig sektor 

leder enligt nyliberala idéströmningar till ökad effektivitet och kvalitet (Rothstein, s. 214).  

8. Analys 

 

Har det skett ett skifte från en klassisk socialdemokratisk till en nyliberal 

syn på idén om det fria skolvalet inom SAP? 

Utifrån de två propositionerna Om skolans utveckling och styrning (Proposition 1988/89:4, 

s.51-57) och Fristående skolor m.m. (Proposition 1995/96:200, s. 28-30, 44-49) och 

idealtyperna av en klassiskt socialdemokratisk och nyliberal syn på det fria skolvalet görs 

inom studien följande bedömningar.  

I fråga om det klassiskt socialdemokratiska betonade elementet om ett enhetligt offentligt 

skolsystem sker en nyliberal förskjutning i form av en ökad betoning på valfrihet mellan såväl 

kommunala som privata skolalternativ. I propositionen Om skolans utveckling och styrning 

handlar utökade valmöjligheter allt som oftast om valmöjligheter inom skolan, i pedagogisk 

och ämnesinriktad mening (Proposition 1988/89:4, s.51-57). I propositionen Fristående 

skolor m.m. handlar valmöjligheterna om såväl val inom som mellan skolor (Proposition 

1995/96:200, s.28-30, 44-49). Synen på det offentligas roll i termer av valmöjligheter mellan 

olika skolalternativ kan alltså sägas ha förskjutits från en klassiskt socialdemokratisk till en 

nyliberal.  

Ur förslaget om att godkända friskolor inte automatiskt skall berättigas statsbidrag framträder 

däremot en mer klassisk socialdemokratisk än nyliberal syn på det offentligas roll.  

Nuvarande bidragsordning har inneburit en alltför schablonmässig resurstilldelning, utan 

hänsyn till elevernas olika behov eller till omfattningen av skolans åtagande. En 

ovillkorlig rätt till bidrag för alla godkända skolor kan också i vissa fall få negativa 

följder för andra elever i en kommun. Därför bör ett godkännande inte automatiskt 

medföra rätt till bidrag (Proposition 1995/96:200, s. 45).  
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Förslaget innebär en begränsning av friskolors möjligheter att etablera sig jämfört med det 

tidigare systemet, inrättat av den borgerliga regeringen under åren 1991-1994, inom vilket en 

godkänd friskola garanterades statsbidrag (Blomqvist & Rothstein 2008, s. 163).  

Om förslaget i propositionen Fristående skolor m.m om att begränsa friskolors möjligheter till 

statsbidrag definieras som en klassiskt socialdemokratisk syn på det offentligas roll måste 

detta dock jämföras med den i övrigt utbredda acceptansen till val mellan såväl fristående som 

offentliga skolor (Proposition 1995/96:200, s. 28-30, 44-49). Om det fria skolvalet delas upp i 

två beståndsdelar i form av såväl fria val mellan offentliga och privata alternativ som 

likvärdiga ekonomiska förutsättningar för offentliga och privata skolor kan 

Socialdemokraterna i propositionen sägas acceptera den förra beståndsdelen men inte den 

senare (ibid). I propositionen Om skolans utveckling och styrning ansågs ett system med 

valfrihet inte var möjligt att införa (Proposition 1988/89:4, s.51-57).  

Sammanfattningsvis görs bedömningen att det utifrån idealtyperna i propositionen Fristående 

skolor m.m finns en betoning på valfrihet mellan offentliga och privata alternativ (Proposition 

1995/96:200, s. 28-30, 44-49). I propositionen Om skolans utveckling och styrning finns en 

mer klassiskt socialdemokratisk syn i form av ett enhetligt offentligt skolsystem Proposition 

1988/89:4, s.51-57). I synen på det offentligas roll sker således en nyliberal idéförskjutning 

inom Socialdemokraterna (SAP) mellan år 1988-1996.  

I förhållande till idealtyperna utgör synen på och/eller legitimerandet av friskolor den 

tydligaste idéförskjutningen inom Socialdemokraterna (SAP). I propositionen Om skolans 

utveckling och styrning beskrivs friskolors positiva roll i det svenska skolsystemet uteslutande 

i termer av pedagogisk mångfald (Proposition 1988/89:4, s.51-57). I fråga om införandet av 

en ovillkorlig valfrihet mellan skolor beskrivs detta i propositionen som närmast omöjlig, men 

att ett ökat pedagogiskt utbud kan komma att förändra denna inställning. Den klassiskt 

socialdemokratiska synen på friskolor som ett pedagogiskt komplement till den offentliga gör 

sig med andra ord ständigt påmind i propositionen (ibid). I propositionen Fristående skolor 

m.m. påpekas visserligen det pedagogiska värdet hos friskolor men nytt fokus ligger på 

konkurrensens positiva effekter på skolsystemet (Proposition 1995/96:200, s. 28-30, 44-49).  

De kommunala skolorna är i det moderna skolväsendet självständiga enheter med stor 

frihet under eget ansvar. De kan sägas konkurrera med varandra och med fristående 

skolor. Denna konkurrens i förening med den valfrihet som finns idag är en stimulans för 

skolans utveckling. (Proposition 1995/96:200, .s. 29) 
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Att konkurrensen stimulerar skolans utveckling och även i sig bidrar till elev och 

föräldrainflytande har en mycket nära koppling till den nyliberala synen på fritt skolval.  

Utifrån idealtyperna och området jämlikhetssyn har denna studie inte kunnat utläsa någon 

idéförskjutning inom Socialdemokraterna (SAP) under tidsperioden 1988-1996.  I 

propositionen Om skolans utveckling och styrning framträder den klassiskt 

socialdemokratiska jämlikhetssynen i form av ”Rätten till en likvärdig utbildning för alla 

måste fortfarande starkt betonas för att motverka tendenser till utslagning och att elever 

lämnar skolsystemet med otillräckliga kunskaper” (Proposition 1988/89:4, s. 51). I 

propositionen Fristående skolor m.m. betonas att ”I skollagen uttrycks att alla barn och 

ungdomar, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, 

skall ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet.” (Proposition 1995/96:200, s. 

28). Således förhåller sig båda propositionerna Om skolans utveckling och styrning 

(Proposition 1988/89:4, s. 51-57) och Fristående skolor m.m. (Proposition 1995/96:200, s. 28-

30, 44-49) nära den klassiskt socialdemokratiska jämlikhetssynen.  

Har frågan om det fria skolvalet blivit hegemonisk? 

En politisk fråga som spelat en betydelsefull roll i vad som i svensk politisk historia kallas 

den socialdemokratiska hegemonin är förslaget om allmän tjänstepension (ATP) under 1950-

talet (Möller 2015, s.156-162). Förslaget drevs i huvudsak av Socialdemokraterna (SAP) och 

kom att möta kraftigt motstånd från framförallt Högerpartiet- de nuvarande Moderaterna (M). 

Efter invecklade och dramatiska parlamentariska processer röstades slutligen förslaget igenom 

år 1959. Högerpartiet kom under 1960-talets första hälft att framföra en hårdför 

oppositionspolitik i form av förslag om att bland annat ett avskaffande av allmän 

tjänstepension (ATP) och olika skattesänkningar (ibid). Den inom Högerpartiet hårdföra 

oppositionspolitik, även kallat ”den sträva linjen”, fick i slutet av 1960-talet ge vika för en 

mer accepterande inställning till utökade offentliga utgifter, vilket märktes i Högerpartiets 

partiprogram år 1969 (Möller 2015, s. 196). Högerpartiet var det sista av de övriga borgerliga 

partier som under 1960-talet successivt kom att forma sin välfärdspolitik i allmänhet och 

inställningen till frågan om allmän tjänstepension (ATP) i synnerhet utefter 

Socialdemokraterna (SAP) (ibid). Den svenska välfärdsstaten präglades i allra högsta grad i 

slutet av 1960-talet av partiernas samförstånd med Socialdemokraterna (SAP) i centrum, 

något som en del forskare kallar för den socialdemokratiska hegemonin (ibid).  
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Tesen om den socialdemokratiska hegemonin bygger i stora drag på att de av 

Socialdemokraterna (SAP) drivna välfärdsfrågorna inledningsvis mött motstånd hos de 

borgerliga partierna, vilka sedan retirerat och istället mer eller mindre införlivat idéerna i sin 

egen politik (Möller 2015, s. 196, 309-310). Med andra ord kan den socialdemokratiska 

hegemoni som beskrivits ovan bestå i ett samtycke mellan aktörerna Socialdemokraterna 

(SAP) och de borgerliga partierna, trots en ideologisk intressekonflikt mellan dessa aktörer. 

Tesen om socialdemokratisk hegemoni kan även sägas upprätthålla en maktrelation inom 

vilken Socialdemokraterna (SAP) utövar makt över de borgerliga partierna (ibid).  

Utifrån studiens två propositioner Om skolans utveckling och styrning (Proposition 1988/89:4, 

s.51-57) och Fristående skolor m.m. (Proposition 1995/96:200, s. 28-30, 44-49) kommer 

inom det följande att undersökas om det går att tala om ett samtycke kring idén om det fria 

skolvalet och om huruvida samtycket stämmer överens med socialdemokraternas intressen 

eller inte. Samtycke kring idén om fritt skolval definieras som att Socialdemokraterna (SAP) 

accepterar valfrihet mellan offentliga och privata alternativ och ett system med generella 

statsbidrag. Socialdemokraternas intressen definieras utifrån den klassiskt socialdemokratiska 

idealtypen förstått som ett skolsystem med en stark betoning på det offentligas roll, 

legitimering av friskolor ur ett pedagogiskt perspektiv och en jämlikhetssyn som tar hänsyn 

till människors socioekonomiska faktorer.  

Att synen på det offentligas roll förändrats från en klassisk socialdemokratisk till en nyliberal 

kan utläsas i Socialdemokraternas (SAP) accepterande av valfrihet mellan såväl offentliga 

som privata skolor i propositionen Fristående skolor m.m. (Proposition 1995/96:200, s. 28-30, 

44-49). Vad Socialdemokraterna (SAP) däremot inte accepterar är generella statsbidrag till 

fristående skolor (ibid). Utifrån definitionen om att samtycket skulle innebära 

Socialdemokraternas (SAP) accepterande av såväl valfrihet som ett generellt bidragssystem 

till friskolor går det inte att tala om ett samtycke kring idén om det fria skolvalet.  

Studien har likväl kommit fram till att det faktiskt skett en nyliberalisering med avseende på 

Socialdemokraternas syn på det offentligas roll och synen på friskolor (Proposition 1988/89:4, 

s.51-57; Proposition 1995/96:200, s. 28-30, 44-49). Trots undersökningens resultat i form av 

att ett samtycke inte kan sägas existera kring det fria skolvalet med avseende på bidrag till 

friskolor finns dock anledning att diskutera Socialdemokraternas (SAP) förändrade inställning 

till det fria skolvalet i termer av en intressekonflikt.  
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Givet en klassiskt socialdemokratisk syn på det offentligas roll borde skolor i första hand 

drivas i offentlig regi med en minimal acceptans för fristående skolalternativ vilka endast ses 

som positiva ur ett pedagogiskt perspektiv. Valfrihet mellan dessa alternativ torde inte vara av 

någon större betydelse. Denna syn på det offentligas roll har som ovan nämnts kunnat utläsas 

i propositionen Om skolans utveckling och styrning (Proposition 1988/89:4, s.51-57). Att 

Socialdemokraterna (SAP) i propositionen Fristående skolor m.m. bejakar valfriheten, vilket 

uttrycks i accepterandet av val mellan offentliga och privata alternativ är enligt studien att 

betrakta som en intressekonflikt mellan partiet och socialdemokratiska intressen (Proposition 

1995/96:200, s. 28-30, 44-49). Intressekonflikten rör även själva legitimerandet av friskolor. 

Legitimerandet av friskolor ur ett marknadsperspektiv, som det ges uttryck för i propositionen 

Fristående skolor m.m. stämmer inte överens med den klassiskt socialdemokratiska synen på 

friskolor (Proposition 1995/96:200, s. 28-30, 44-49).  

Studiens resultat på frågan om idén om det fria skolvalet blivit hegemonisk är alltså att det 

inte kan betraktas som att det råder samtycke kring idén i sin helhet. Däremot finns tecken på 

att det råder en intressekonflikt mellan Socialdemokraterna (SAP) och den klassiskt 

socialdemokratiska synen på det offentligas roll och legitimeringen av friskolor.  

För att urskilja en maktrelation ställs Socialdemokraterna (SAP) i relation till Moderaterna 

(M), vilka kan betraktas som nyliberalismens partipolitiska tyngdpunkt i Sverige under slutet 

av 1980-talet och början av 1990-talet (Möller 2015, s. 268-269). Moderaterna förespråkade 

under denna tid ett fritt skolval definierat som såväl valfrihet mellan privata och offentliga 

alternativ som ett generellt bidragssystem för privata skolor och legitimerandet av detta 

härstammade ur ett marknadsperspektiv (Hwang 2002, s. 19-31). Som ovan nämnt 

lagstiftades såväl valfrihet mellan skolor som ett generellt bidragssystem till friskolor under 

den borgerliga mandatperioden mellan år 1991-1994 (Blomqvist & Rothstein 2008, s. 163). 

Moderaternas (M) intressen kan således definieras enligt denna studies nyliberala idealtyp.  

Givet att Socialdemokraternas (SAP) intressen är lika med de klassiskt socialdemokratiska 

värdena finns en intressekonflikt mellan aktörerna Socialdemokraterna (SAP) och 

Moderaterna (M). Socialdemokraternas (SAP) förändrade inställning till frågan om valfrihet 

mellan offentliga och privata skolor och att friskolor legitimeras ur ett marknadsperspektiv 

kan beskrivas som en maktutövning från Moderaterna (M) över Socialdemokraterna (SAP). 

Det innebär dock att Socialdemokraternas (SAP) begränsning av statsbidrag till fristående 
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skolor i propositionen Fristående skolor m.m. Proposition 1995/96:200, s. 28-30, 44-49) 

begränsar Moderaternas maktutövning.  

Slutsatsen kring studiens andra forskningsfråga blir att eftersom det inte råder samtycke kring 

idén om fria skolvalet kan denna inte betraktas som hegemonisk. Även om samtycket kring 

frågan saknas så visar undersökningen på en klyfta mellan Socialdemokraternas (SAP) 

intressen och partiets förändrade inställning till idén om fritt skolval i propositionerna skolans 

utveckling och styrning (Proposition 1988/89:4, s.51-57) och Fristående skolor m.m. 

(Proposition 1995/96:200, s. 28-30, 44-49).  

 

9. Avslutande diskussion 

I det följande kommer en kritisk diskussion kring denna studies resultat och metodologiska 

utgångspunkter.  

Även om ideologiska omorienteringar mot nyliberalism ägde rum inom de socialdemokratiska 

partierna i Europa under 1980 och 1990-talet behöver dessa sättas i relation till 

globaliseringen och dess efterföljder under denna tid (Giddens 1999, s. 38-43; Möller 2015, s. 

221-235, 263-285). Globaliseringen ledde bland annat till en större kapitalrörelsefrihet mellan 

nationsgränserna och en mer marknadsinriktad politik (Möller 2015, s. 221-235, 263-285). 

Följden blev att välfärdsstater baserat på höga skatter och offentliga utgifter som Sverige kom 

att utmanas. Som ett led i de förändrade politiska och ekonomiska förutsättningarna kom 

Socialdemokraterna (SAP) delvis att närma sig en mer nyliberal syn på den offentliga sektorn 

som ineffektiv och alltför omfattande (ibid).  

I detta avseende kan förstås studiens idealtyp i form av klassisk socialdemokrati kritiseras. 

Med bakgrund i att Socialdemokraterna (SAP) åtminstone delvis närmade sig en nyliberal syn 

på offentlig sektor under 1980-talet och att studiens undersökningsperiod börjar under denna 

tid finns anledning att ifrågasätta formen av denna studies analysverktyg (Möller 2015, s. 221-

235, 263-285).  

Tiden för denna studies undersökningsperiod, 1988-1996, präglades som ovan nämnt 

idémässigt av Socialdemokraternas (SAP) närmande till nyliberalismen men denna förändring 

skedde likväl i tider av ekonomiska kriser (Möller 2015, s. 221-235, 263-285). Idéskiftet inom 

Socialdemokraterna under perioden 1987-1996 skulle kunna förklaras av att det under denna 
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tid rådde en ekonomisk kris i Sverige. I ljuset av ekonomiska faktorer kan studiens definition 

av Socialdemokratiska intressen bli problematisk. Trots att studiens resultat är att frågan om 

fritt skolval inte kan betraktas som hegemonisk, finns anledning att kritisera den bestämda 

definitionen av Socialdemokraternas (SAP) intressen. Sett utifrån den ekonomiska situationen 

som utvecklades i Sverige under 1980 och1990-talet kan Socialdemokraternas (SAP) 

intressen mycket väl tänkas ha definierats i termer av blocköverskridande samarbete (ibid).  

10. Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka Socialdemokraternas (SAP) idéskifte rörande synen på 

det fria skolvalet under tidsperioden 1987- 1996. Mer precist har studien sökt svar på om det 

rört sig om ett skifte från en klassisk socialdemokratisk till en nyliberal syn på det fria 

skolvalet. Resultatet visar att det i propositionen Fristående skolor m.m. (Proposition 

1995/96:200, s. 28-30, 44-49) finns en idéstruktur som ligger närmre en nyliberal syn på det 

fria skolvalet. I propositionen Fristående skolor m.m. utmärkte sig Socialdemokraternas 

nyliberala syn på fritt skolval i fråga om det offentligas roll och legitimeringen av friskolor 

(Proposition 1995/96:200, s. 28-30, 44-49). Detta till skillnad från propositionen Om skolans 

utveckling och styrning (Proposition 1988/89:4, s.51-57) inom vilken idéstrukturen ligger 

närmre en klassiskt socialdemokratisk syn på det fria skolvalet. Likväl fanns i propositionen 

Fristående skolor m.m. ambition att förstärka det offentligas roll i frågan om statsbidrag till 

fristående skolor (Proposition 1995/96:200, s. 28-30, 44-49). Jämlikhetssynen visade sig 

dessutom vara mer klassiskt socialdemokratisk än nyliberal i båda propositionerna Om 

skolans utveckling och styrning (Proposition 1988/89:4, s.51-57) och Fristående skolor m.m. 

(Proposition 1995/96:200, s. 28-30, 44-49). Även om det utifrån idealtyperna inte skett en 

nyliberalisering på alla punkter, är det tydligt att Socialdemokraternas (SAP) syn på det fria 

skolvalet utifrån jämförelsen mellan propositionerna Om skolans utveckling och styrning 

(Proposition 1988/89:4, s.51-57) och Fristående skolor m.m. (Proposition 1995/96:200, s. 28-

30, 44-49) rört sig från en klassisk socialdemokratisk mot en nyliberal.  

Slutsatsen blir att det inom Socialdemokraterna (SAP) skett ett idéskifte från en klassisk 

socialdemokratisk till en nyliberal syn på det fria skolvalet under perioden 1988-1996.  

Syftet har även varit att undersöka huruvida idén om det fria skolvalet blev hegemonisk under 

perioden 1988-1996. Denna forskningsfråga har metodiskt fungerat som en kompletterande 

förklarande del till undersökningens huvudsakliga beskrivande ambition. Detta har 
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operationaliserats genom att utifrån propositionerna Om skolans utveckling och styrning 

(Proposition 1988/89:4, s.51-57) och Fristående skolor m.m. (Proposition 1995/96:200, s. 28-

30, 44-49) undersöka om det går att tala om ett samtycke kring idén om det fria skolvalet och 

om huruvida samtycket stämmer överens med Socialdemokraternas (SAP) intressen eller inte. 

Undersökningen visade att det inte går att tala om ett samtycke kring idén om fritt skolval 

givet studiens definition av fritt skolval som ett skolsystem inom vilket fria val mellan 

offentliga och privata skolalternativ är möjliga och där statsbidrag till friskolor är generella. 

Slutsatsen blev således att idén om fritt skolval inte kan sägas ha blivit hegemonisk. Däremot 

visar undersökningen på en klyfta mellan Socialdemokraternas (SAP) intressen och partiets 

förändrade inställning till idén om fritt skolval i propositionerna skolans utveckling och 

styrning (Proposition 1988/89:4, s.51-57) och Fristående skolor m.m. (Proposition 

1995/96:200, s. 28-30, 44-49). 
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