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Förord 
 
Att skriva detta arbete är något av det roligaste, men samtidigt kanske något av det mest 
krävande jag gett mig in på hittills. Detta arbete har genomförts till största delen under 2006.  
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utgör. För att söka svar på några av mina egna frågeställningar och för att höja min egen 
kompetens, valde jag att genomföra denna studie av föräldrars val av utbildning för sina barn. 
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än där jag numera arbetar.  
 
Naturligtvis är detta inte ett heltäckande material som ger svar på alla frågor. Under arbetets 
gång har nya och i denna studie obesvarade frågor uppstått.  Min förhoppning är att denna 
studie ska vara av intresse för samhällsansvariga politiker, för personer verksamma inom 
utbildningssektorn, och för föräldrar som skall förhålla sig till den valfrihet av utbildning som 
råder idag.   
 
Först och främst vill jag tacka min handledare, Gunilla Jedeskog, som har bidragit med råd och 
stor kunskap, hennes uppmuntran har varit till stor hjälp på vägen fram mot målet. Jag vill rikta 
ett särskilt tack till min far, Bo Börjesson, som granskat, engagerat sig och givit mig relevant 
respons på mitt arbete. Dessutom vill jag tacka min kollega och vän, Anna Thörn, som på ett 
intresserat sätt lyssnat, ställt upp och givit mig återkoppling angående de 
undersökningsinstrument som använts i studien. Naturligtvis vill jag också tacka alla de föräldrar 
som tagit sig tid att besvara mina frågor och givit mig ett underlag som denna studie bygger på. 
Utan dem hade detta arbete inte kunnat genomföras.  
Sist, men inte minst vill jag rikta ett stort TACK till min största ”fanclub”, min närmaste familj. 
Till min man Ola, för hans stora tålamod med mig under arbetets gång och hans uppmuntran 
att göra arbetet färdigt. Till mina söner, Jakob och Oskar som har stått ut med en mamma som 
”pluggat” nästan jämt och som ”ockuperat” datorn för dem. Min familj, har alla haft en 
fördragsamhet av det slag man inte kan ta för givet.  
 
 
Kolmården hösten 2006 
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1   Inledning  

Under det senaste decenniet har föräldrars intresse för att välja skolform för sina barn ökat 
markant. För drygt 10 år sedan, läsåret 1994/95, gick 98 procent av eleverna i kommunala 
grundskolor och 2 procent i fristående skolor jämfört med 2004/05, då 6,8 procent gick i 
fristående skolor. Dessa siffror innebär att av landets grundskolelever går idag ca 71 000 elever i 
fristående skolor. Detta är mer än en dubblering av antalet elever på 10 års tid som går i icke 
kommunala skolor. 
 
Det kan även konstateras att antalet kommunala skolor minskar och antalet fristående skolor 
ökar. Läsåret 2004/05 fanns det 4 963 grundskolor, av dessa var 4 381 kommunala skolor, 565 var 
fristående skolor och 17 räknas in i kategorin övriga skolor.1 De kommunala grundskolorna 
minskade i antal med 89 och de fristående ökade med 11. Variationen mellan kommunerna är 
dock stor när det gäller antalet fristående skolor liksom fördelning av elever i fristående respektive 
kommunala skolor.  Andelen elever i fristående skolor är störst i storstäder. Samtidigt som det 
totala antalet elever i grundskolan minskar ökar alltså antalet fristående skolor och andelen elever 
som går i dem.2 
 
Diskussionen kring detta fenomen har periodvis varit livlig. Enligt Sandin3 går konflikten mellan 
offentlig och privat undervisning som en röd tråd genom svensk skolhistoria. Denna diskussion 
har i ett nationellt perspektiv framför allt handlat om valfrihet, likvärdighet, segregation samt 
nivån på kommunalt- respektive föräldrainflytande. Även det statliga stödet till skolorna har 
diskuterats. Villkoren för detta har ändrats beroende på regeringarnas politiska färg.  I början av 
1990-talet ville dock både de borgerliga partierna och socialdemokraterna främja en ökad valfrihet. 
Socialdemokraterna ville att detta skulle ske inom den etablerade skolan medan de borgerliga ville 
se andra huvudmän.4 Under de sista åren har ”marknadskraftsmodellen” vars bärande idé varit 
”konkurrens för utveckling” utmanat den ”svenska modellen” I detta sammanhang har frågan om 
kvalitetsbedömningar av såväl kommunala som fristående skolor aktualiserats.5 
 
Flera utredningar och uppföljningar beskriver konsekvenserna av att tillåta en ökad valfrihet 
mellan skolor. Dessa fokuserar oftast fenomenet ur ett samhällsperspektiv, till skolan som 
institution. De visar till exempel på elevantal, statbidragets storlek och dess effekter, eller på de 
ekonomiska konsekvenserna för kommunerna. De berör inte primärt de bakomliggande orsaker 
eller motiv som visar på de kommunala skolornas konkurrenskraft eller friskolornas möjlighet till 
etablering och expansion. De visar inte heller på om skolutveckling skett genom ökad valfrihet 
och konkurrens eller vilken denna utveckling i så fall är. 
 
Denna studie, som är avgränsad till ett antal skolor på grundskolenivå i en kommun, har ett 
demokratiperspektiv. Den utgår ifrån det val som alla föräldrar står inför när det gäller att välja 
utbildning för sina barn. Den studerar de bakomliggande orsaker eller motiv som föräldrar kan ha 
för att, för sina barn, välja utbildningsform i kommunal eller fristående regi. Eftersom denna 
studie avser barn i grundskoleåldern, är det främst föräldrarnas uppfattningar som undersökts.  
 

                                                
1 Sveriges kommuner och Landsting, (2005). Aktuellt om barn och skola och barnomsorg.  

2 Skolverket, (2005). Barn elever och personal – Riksnivå, Del 2. Rapport 260. 

3 Sandin, B. (1989). Vart tog alla skolor vägen? Nilsson (Red.) Skilda lärohus: Privat och offentlig växelverkan, alternativt och förnyelseinsatser. 

4 Damgren, J (2002). Föräldrars val av fristående skolor. 

5 Skolverket, (2006). Vad händer med likvärdigheten i svensk skola? – En kvantitativ analys av variation i måluppfyllelse och likvärdighet över tid. 
Skolverkets rapport nr 275. 
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Kunskap om denna kontext kan utgöra en grund för diskussion om brukarnas attityder till 
utbildning. Studien kan bidra till en kommunal debatt om hur samhället, de kommunala skolorna 
och de fristående skolorna kan förhålla sig till valfrihetsmöjligheten när det gäller utbildning. 
Resultaten av denna studie kan förhoppningsvis också bidra till skolutveckling på både 
kommunala och fristående skolor. 
 

1.1  Problemområdet 

Stundtals har debatten kring det offentliga respektive det privata utbildningssystemet gått hög. 
Detta engagemang kan förklaras på många sätt. Några åsikter eller områden som diskuteras i 
denna debatt är: 
 

� skolan som symbol för välfärdsstatens upplösning 
� valfrihet - ett hot mot demokratin  
� valfrihet leder till ökad segregering 
� 90-talets lågkonjunktur och dess påverkan 
� likvärdighetsprincipen 
� decentraliseringen av skolan  
� individens perspektiv. 

 
De fristående skolorna har i debatten på många sätt blivit en symbolfråga. De har blivit en av 
symbolerna för diskussionen om välfärdsstatens upplösning. De pekar på en förskjutning i synen 
på samhället. Uppfattningen har förändrats angående samhällets uppgift. Tidigare har 
uppfattningen varit, att samhället skall utgå från att alltid tillgodose det allmännas bästa. Denna 
tanke har förskjutits eller omvandlats till att samhällets uppgift är att ge förutsättningar för att 
utveckla det bästa för individen. Detta kan ses som en förskjutning från ett kollektivistiskt synsätt 
till ett individualistiskt, vilket också intimt hänger samman med demokratibegreppet.6  
 
Skolverket7 menar att under efterkrigstiden har två olika demokratiteoretiska inriktningar 
dominerat den politiska och samhällsvetenskapliga debatten, dels en deltagardemokratisk och dels 
en konkurrensdemokratisk inriktning. Den deltagardemokratiska kännetecknas av ett direkt 
deltagande av varje medborgare, medan i den konkurrensdemokratiska är deltagande indirekt och 
utövas i begränsad omfattning. På ett djupare plan kan en förändrad syn på demokrati och på 
skolans uppgift innebära en förändrad definition av demokrati. Skolan är inte längre en institution, 
som skall ansvara för att skapa den demokratiske medborgaren, utan i stället har tonvikten som 
Englund8 uttrycker det ”… kraftfullt förskjutits i enlighet med ett individualistiskt och 
familjegrundat projekt”. I denna diskurs kan då de fristående skolorna ses som ett hot eftersom 
dessa aktualiserar frågan om makten och inflytandet över utbildningens utformning och innehåll9. 
I förlängningen av denna diskussion kan ett förändrat demokratibegrepp genom ökad valfrihet av 
utbildning också leda till ökad segregering. Med hänvisning till Maktutredningen10 pekar Rudvall11 

på att det är självständiga, initiativrika människor som ställer krav på större valfrihet liksom att 

                                                
6 Schullerqvist, U. (1992). Förskjutning av svensk skolpolitisk debatt under det senaste decenniet: Från enhetlighet till sammanhållet skolsystem till 
profilering och skolpeng. 

7 Skolverket, (2001b). Barnomsorg, skola, vuxenutbildning. Skolverkets lägesbedömning 2001. 

8 Englund, T. (1995). Den gemensamma grundskolan en historisk parentes. I: Utbildningspolitiskt systemskifte   

9 Jönsson, I. (1995). Jämlikhet, demokrati och likvärdig utbildning. I Skolverket, Likvärdigheten i skolan: En antologi.  

10 SOU 1990:44. Demokrati och makt i Sverige: Maktutredningens huvudrapport.  
11 Rudvall, G. (1995). Parallellskola – enhetsskola – mångfaldsskola. I Skolverket, Likvärdigheten i skolan: En antologi. 
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fundamentalistiska och religiösa strävanden och vissa invandrargruppers önskan att ha särskilda 
skolor för sina barn fungerar som segregeringsfaktorer i detta sammanhang.  
 
Vidare har också samhällsekonomin influerat debatten. Under 1990-talet har lågkonjunkturen 
påverkat de flesta områden i samhället. Framförallt har de offentliga samhällsektorerna, till 
exempel vård och skola, drabbats av nedskärningar. Inom skolan har detta ofta lett till större 
undervisningsgrupper, eftersatt underhåll av lokaler, minskade resurser till elevvårdande personal 
eller till elever med behov av särskilt stöd.12 I debatten finns det många förespråkare som vill 
förklara det ökande intresset för de fristående skolorna med hjälp av dessa orsaker.  
 
I sammanhanget har också skolans uppdrag enligt jämlikhets- och likvärdighetsprincipen 
diskuterats. Det innebär att diskussionen handlat om vad som händer med alla elevers rätt att 
omfattas av lika möjligheter till utbildning och alla kommuners och skolors skyldighet att erbjuda 
en likvärdig utbildning oavsett var den anordnas i landet. Vad händer med dessa rättigheter och 
skyldigheter när olika huvudmän står som ansvariga för skolan? Vem garanterar likvärdigheten? 
 
Från 1980-talet och framåt har skolan decentraliserats allt mer och kommunerna har fått ett allt 
större inflytande och ansvar för skolan. Diskussionen om valfrihet och utbildning med olika 
huvudmannaskap har genom detta fått ett tydligare kommunalt perspektiv. Frågan har blivit en 
kommunal angelägenhet.  Diskussionen handlar här om huruvida man betraktar de fristående 
skolorna som en accepterad del av ett kommunalt ansvar eller om de utgör ett konkurrerande hot 
mot den kommunala verksamheten med oönskade ekonomiska konsekvenser.13 
 
I debatten har krav också rests på enhetliga bestämmelser oavsett huvudman. En beskrivning av 
hur arbetet med att ta fram en ny Skollag fortskridit kan ge en bild av hur omtvistat området är. 
omtvistat. Skollagskommittén14 arbetade fram ett förslag till ny skollag 2002. Förslaget innehöll 
gemensamma bestämmelser för all utbildning från förskola till vuxenutbildning oberoende av om 
huvudmannen är kommunal eller fristående. Fristående skolor skulle enligt detta förslag i 
fortsättningen kallas enskilda skolor. Kommittén, som arbetade med förslaget, strävade efter att 
utveckla en gemensam reglering för all offentligt finansierad skolverksamhet så långt som möjligt 
och att frihetsgraden inte skulle vara beroende av vilken huvudman skolan har. De gemensamma 
bestämmelserna innebar också en betydande avreglering för kommunala skolor, vilket exempelvis 
skulle kunna betyda att omkring hälften av de detaljerade bestämmelserna i 
grundskoleförordningen togs bort.15Skollagskommitténs betänkande remissbehandlades därefter, 
och låg i huvudsak till grund för ett förslag till en lagrådsremiss, men med en del avvikelser från 
Skollagskommitténs förslag.  Den nya skollagen skulle betyda principer om lika tillgång till 
likvärdig utbildning. Den pekade på sådant som att utbildningen i en skolenhet med offentlig 
huvudman skall vara icke-konfessionell, medan en skolenhet med enskild huvudman kan ha en 
konfessionell inriktning, där deltagande i de konfessionella inslagen alltid skall vara frivilligt.16  

Vid regeringsskiftet hösten 2006 meddelade Utbildnings- och kulturdepartementets nye 
skolminister Jan Björklund, att det liggande förslaget till ny skollag skall genomgå en omfattande 

                                                
12 Skolverket, (2005a). Rapport 259, Barn, elever, personal och utbildningsresultat, Kommunal nivå - Jämförelsetal om förskoleverksamhet, 
skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning.  
 
13 Skolverket, (2005c). Skolor som alla andra? Med fristående skolor i systemet 1991–2004, Skolverkets rapport nr 271. 

14 SOU 2002:121 Skollagskommitténs betänkande  - Skollag för kvalitet och likvärdighet. 

15 Ibid. 

16 Regeringens hemsida, www.regeringen.se/sb/d/126/a/136/action/search/type/simple?query=Ny+skollag U2005/5584/S 
Förslag till lagrådsremiss om ny skollag.  
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beredning och omarbetning. Han menar att i det liggande förslaget, som är framtaget av den 
förra regeringen, måste mer än hälften av paragraferna omarbetas, för att anpassas till den nya 
regeringens skolpolitik. Utbildningspolitiken kommer att läggas om och det får effekter i 
lagstiftningen. En av de förändringar, som rör just denna studie, är att regeringen vill ytterligare 
stärka de fristående skolornas rättigheter. Den borgerliga regeringen räknar med att kunna lägga 
fram ett förslag till ny skollag under våren 2008.17 

Som inledningen beskrivit, har meningsutbytet allt oftast handlat om skolan som institution och 
samhällets förhållningssätt till detta fenomen. Många frågor finns obesvarade inom detta område 
särskilt om man istället utgår ifrån individens perspektiv: Beror det ökande intresset för de 
fristående skolorna på att man söker sig till något – föräldrar gör ett aktivt val och väljer medvetet 
skola vid skolstarten för sitt eller sina barn, eller beror det på att man söker sig från något – 
föräldrar gör inget aktivt val vid skolstarten för sitt eller sina barn utan ett val av annan skola görs 
om den ursprungliga skolan inte motsvarar den kvalitet man förväntar sig? Vad är det man söker? 
Vad är viktigt? Vem väljer? Vilka är drivkrafterna? 
 

1.2  Studiens syfte 

Det övergripande syftet är att, med utgångspunkt i aspekter på demokratibegreppet, studera 
föräldrars val av utbildning för sina barn. 
 
Detta kan ge svar på frågor om konkurrenskraft och möjligheter för både de kommunala skolorna 
respektive de fristående skolorna vilka kan leda till utvecklade möjligheter för både etablering och 
expansion för respektive huvudman och utbildningsform, liksom möjligheter till utveckling av 
dessa organisationers kvalitet. 
 

1.3 Begrepp 

Det finns skillnader i innebörd beroende på vilket begrepp av skola eller skolform man använder. 
Många gånger förekommer i litteratur eller i debatt olika ord för att beteckna en utbildningsform 
utan att definitioner av denna görs, vilket lätt kan leda till missförstånd. Därför kommer ett antal 
begrepp här att redas ut, bestämmas eller definieras. 
 
1.3.1 Grundskoleutbildning  

I Sverige ska alla barn mellan 7 och 16 år gå i skolan. Skolstarten är flexibel på så sätt att barnet 
kan börja som 6, 7 eller 8-åring. Grundskoleutbildningen är obligatorisk och avgiftsfri. 
Utbildningen ska vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas. Den ska ligga till grund för den 
fortsatta utbildningen. Till grundskoleutbildningen räknas grundskolan, sameskolan, specialskolan 
och den obligatoriska särskolan.18 Eleverna och deras föräldrar har rätt att välja en 
grundskoleutbildning som arrangeras i kommunal- respektive, från kommunen, fristående regi.19 
 

                                                
17 Regeringens hemsida, http://www.regeringen.se/sb/d/7277/a/71537 Pressmeddelande. 26 oktober 2006 Utbildnings- och 

kulturdepartementet. 

18 Skolverkets hemsida, http://skolnet.skolverket.se/polopoly/utbsys/index.html 

19 Ibid. 
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1.3.2 Kommunal skola 

De allra flesta grundskolor i Sverige är kommunala, vilket innebär att det är kommunen som är 
huvudman för verksamheten. Det vanligaste är att barnen går i en kommunal skola nära hemmet. 
De kommunala skolorna följer den nationella läroplanen, Lpo 94.20  
 

1.3.3 Fristående skola 

I Skollagen21 anges att det vid sidan om de skolformer som anordnas av det allmänna kan det 
finnas skolor som anordnas av enskilda fysiska eller juridiska personer. Detta gäller de skolor som 
idag innefattas i begreppet fristående skola. De fristående skolorna är enligt Skolverket22 skolor 
med annan huvudman än stat, kommun eller landsting. Med huvudman i detta fall avses ägare och 
verksamhetsansvarig. Fristående skolor finns på såväl grundskole- som gymnasienivå. Det finns 
också fristående särskolor, vilka oftast är integrerade vid en fristående grundskola samt fristående 
gymnasiesärskolor. Fristående förskoleklass kan också bedrivas i anslutning till fristående 
grundskola eller särskola. De fristående skolorna är öppna för alla, men olika intagningsregler kan 
förekomma när det är fler sökande än platser.23  
Oavsett vilken profil eller inriktning den fristående skolan har följs den nationella läroplanen, Lpo 
94.24 Begreppet fristående skola är numer det officiella och vedertagna begreppet för denna 
skolform. I dagligt tal eller i debatten används dock ofta begreppet friskola. Att detta används kan 
helt enkelt bero på att det är lättare att uttala. Det finns dock en risk för att det feltolkas med den 
innebörden att det innebär en snävare kategori av fristående skolor. Dessa kan utmärkas av att de 
vill peka på en mer ideologisk prägel av verksamheten där man vill betona, att skolan också är fri 
från statligt inflytande. Begreppet fristående skola gäller idag alla skolor som inte har kommunen 
som huvudman med undantaget för de skolor som före 1982 uppfattades som privata. Dessa går 
under särskilda förordningar för riksinternatskolor och internationella skolor. 
 
1.3.4 Kategorisering av fristående skolor 

Skolverket har sedan 1994 årligen redovisat antalet fristående skolor. I samband med detta delades 
de fristående skolorna in i ett antal olika kategorier.25 Dessa var fram till år 2005 följande:  
 

� Skolor med allmän inriktning 
� Skolor med särskild pedagogik 
� Konfessionella skolor 
� Språkligt/etniska skolor 
� Riksinternat 
� Internationella skolor 
� Övriga. 

 
Denna indelning har fram till 2005 grundat sig på de uppgifter huvudmännen för skolorna anger. 
Skolverket har inte gjort någon egen värdering eller bedömning av skolans kategorisering. 
Huvudmännen har alltså själva kategoriserat sina skolor Kategoriseringen är inte helt enkel 

                                                
20 Lpo 94, (1994). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet. 

21 Skollagen, SFS. första kap. § 3. 

22 Skolverket, (2000a). Fristående skolor. Förskoleklass. Grundskolor. Särskolor. 
23 Skolverkets hemsida, www.skolverket.se/sb/d/379/a/1200 

24 Lpo 94, (1994).  

25 http://www.skolverket.se/sb/d/379/a/1200 
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eftersom en skola kan ingå i mer än en kategori. Den kan till exempel både vara en konfessionell 
skola och bedrivas med särskild pedagogisk inriktning. Den kan också till exempel vara både 
konfessionell och etnisk. Förfarandet kring kategorisering är omgjort under 2005, vilket innebär 
att de fristående skolorna idag indelas i tre kategorier.26  
 

� Waldorfskolor 
� Konfessionella skolor  
� Skolor med allmän inriktning.  

 

1.3.5 Kommunala fristående skolor 

På senare tid har begreppet kommunala fristående skolor dykt upp. Med detta menas att dessa 
skolor är mer decentraliserade och friare i sin verksamhet än vanliga kommunala skolor. De har 
större möjligheter till olika former av samverkan. De är frikopplade från skolornas vanliga 
områdesorganisation och leds av en verksamhetsstyrelse. De har alltså inte samma styrform eller 
överbyggnad som övriga kommunala skolor och i och med det kan beslutsvägar bli snabbare och 
det ekonomiska ansvaret kan decentraliseras.27 De är oftast direkt underställda politikerna i barn 
och ungdomsnämnden. Kommunala politiker28 menar att detta är en reaktion på det ökande 
intresset för fristående skolor. I några av Sveriges kommuner drivs den här typen av skolor som 
försöksverksamhet och fler kommuner planerar att utveckla denna typ av skolor. Ur 
definitionssynpunkt är det intressant att peka på att termen fristående motiverats med att den 
endast beskrev skolans relation till det allmänna skolväsendet och det offentliga 
huvudmannaskapet.29 De fristående skolorna är enligt Skolverket30 skolor med annan huvudman 
än stat, kommun eller landsting. Termen fristående i ”kommunala fristående skolor” syftar på fri 
från det kommunala huvudmannaskapet vilket i sammanhanget blir en paradox. 

1.3.6  Förslag till förändring av begrepp 

Den nuvarande Skollagskommittén31 har i sitt arbete strävat efter att skapa ett skolväsende, som 
omfattar alla offentligt finansierade skolor. Ett skolväsende där samma bestämmelser så långt 
möjligt skall gälla för skolorna oavsett om huvudmannen är kommunal, statlig eller enskild. 
Därigenom blir begreppet fristående skolor missvisande. Kommittén föreslår i stället 
beteckningen enskild skola. Detta kan alltså vara en återgång till ett tidigare begrepp som togs bort 
i och med Propositionen från 1982, som hanterade frågan om skolor med enskild huvudman och 
införde begreppet fristående skola (se s 11). De enskilda skolorna skall följa de nationella 
läroplanerna och kursplanerna.  I skollagen anges ämnen och den totala tid som skall erbjudas 
eleverna vid enskilda skolor, det vill säga samma reglering som för de offentliga skolorna.  
Enskilda skolor skall följa det nationella betygssystemet. Bestämmelser införs som möjliggör för 
både offentliga och enskilda skolor att, i vissa fall, utfärda intyg istället för betyg. Möjligheten 
för enskilda skolor att ha en konfessionell inriktning bibehålls. Villkoren för godkännande och 
rätt till bidrag blir enhetliga för alla skolformer för barn och ungdom.  En enskild huvudman 
som uppfyller kraven skall godkännas och därmed få rätt till bidrag. Skolverket prövar ansökan 
om godkännande utom när det gäller enskild förskola eller sådan enskild förskoleklass, som inte 

                                                
26 Skolverket, (2005c). rapport nr 271. Skolor som alla andra? Med fristående skolor i systemet 1991–2004. 

27 Stenehall, G. (2006-12-07). Kommunala friskolor? Norrköpings tidningar, s.4. 

28 Lars Stjernkvist (s), Mathias Sundin (fp) i artikeln: Kommunala friskolor? Norrköpings tidningar, s.4, (2006-12-07). 

29 Proposition, 1982/83:1, Skolor med enskild huvudman. 

30 Skolverket, (2000b). Fristående skolor. Förskoleklass. Grundskolor. Särskolor 

31 Denna kommitté har antagit namnet, ”1999 års Skollagskommitté”. 
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anordnas vid enskild grundskola eller motsvarande.  I dessa fall prövas ansökan av kommunen. 
Den myndighet som beslutar om godkännande kan också efter tillsyn besluta om återkallande 
av godkännandet.32  
  
1.4  Disposition 

I föreliggande studie har kapitel 1 inletts med en kort tillbakablick och en orientering angående 
nuläget kring studiens problemområde. Några viktiga begrepp för studien har också klargjorts. 
Kapitel 2 fortsätter med en historisk översikt av skolväsendets utveckling. En litteraturgenomgång 
som är relevant för denna studie, presenteras i kapitel 3. Den teoretiska referensram som 
undersökningen förhåller sig till redovisas i kapitel 4. Vidare presenteras studiens syfte och 
problemformuleringar i kapitel 5. Undersökningens design, metodologiska och etiska 
överväganden klargörs i kapitel 6. Den inledande bakgrunds och teorigenomgången bidrar till 
frågefält för en enkät- och en intervjustudie. Avsikten med enkäten är att den i sig skall ge svar på 
några av studiens problemformuleringar men också att resultatet av enkäterna skall kunna 
understödja ett underlag för en intervjustudie. Intervjustudien syftar till att fördjupa den 
information som enkäterna givit samt belysa de begrepp som utgör studiens teoretiska 
referensram. I det därpå följande kapitel 7 redogörs för resultatet av enkäter och intervjuer. 
Avslutningsvis diskuteras i kapitel 8 studiens genomförande och resultat, där det senare också 
ställs i förhållande till den teoretiska referensramen samt förslag till framtida forskning 
presenteras. 

 

                                                
32 1999 års Skollagskommittés betänkande, (2002). Skollag för kvalitet och likvärdighet,. 
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2   Skolväsendets utveckling i Sverige 

För att få förståelse för dagens utbildningsförhållanden är det viktigt att studera vilka händelser 
som ligger till grund för dessa. I detta kapitel görs därför en historisk tillbakablick angående vårt 
svenska skolväsendes utveckling. Det innebär en kartläggning av vår utbildningshistoria, av 
samhällspolitiska förändringar och av politiska beslut och händelser som varit väsentliga för 
utbildningsväsendets utveckling. Avsikten är att skildra övergripande trender och händelseförlopp 
som förklarar varför den svenska skolan ser ut som den gör i vår tid, i början av 2000-talet. 
Dessutom görs ett försök att klarlägga de fristående skolornas möjlighet till etablering, expansion 
och utveckling, samt en redogörelse för dessa skolors funktion.  
 

2.1 Det svenska skolväsendet börjar ta form 

När man läser pedagogikhistoriska framställningar kan man lätt få uppfattningen att när samhället 
förändras beslutar man om förändringar i skola och utbildning. Så enkelt är det inte. Vad som 
faktiskt sker är en kamp mellan grupper som konkurrerar med varandra om makt och inflytande, 
om äganderätten till skola, om att bevara och att förändra.33 Denna kamp, där olika 
intressegrupper tävlar om makten över skola och utbildning, är utbildningspolitikens arena. Olika 
krafter, som vill påverka eller begränsa handlingsfriheten, kommer ifrån olika företrädare i 
samhället. Dessa vill inverka på vilken värdebas skolan skall förhålla sig till, vilken typ av kunskap 
skolan skall ge, vem som skall vara ”ägare” till skolan och skolans utveckling. Strävan efter att få 
kontroll över skolväsendet sker i stor utsträckning genom att olika dominanta grupper försöker få 
gehör för sina grundläggande värderingar och uppfattningar, sin människosyn och samhällssyn. 
Denna kraftmätning angående makt, styrning och ideologi har i alla tider påverkat utformningen 
av utbildning.34  
 
Skolgång är en gammal företeelse. Sedan flera århundraden tillbaka har det funnits olika typer av 
skolor i vårt land. Det har funnits klosterskolor, bolagsskolor, statliga läroverk och privata eller 
enskilda skolor. Dessa har dock varit skolor som varit avsedda för särskilda grupper elever. Till 
egenheterna med den svenska skolan hör att den under mycket lång tid bestod av varandra helt 
oberoende undervisningssystem: ett för folkundervisningen och ett som förberedde för högre 
studier, där man utbildade präster och tjänstemän. Systemen hölls isär ända från medeltiden fram 
till tiden för andra världskriget, då en viss samordning påbörjades.35 Denna åtskillnad mellan olika 
system fanns trots skolreformerna under 1800-talet då skolgång för alla infördes. Att införa allmän 
skolgång har, i hela världen, varit ett av de viktigaste och det mest genomgripande 
reformområdena.36 Folkundervisningens historiskt centrala och faktiska funktion har varit att 
forma det uppväxande släktet till sociala varelser och att socialisera dem till samhällsmedborgare.37 

 
I Sverige lades alltså grunderna för detta i det moderna samhällets framväxande – det 
industrialiserade, demokratiskt styrda välfärdssamhället, under 1800-talet. I Sverige var det inte 
förrän omkring 1870 som industrialismen slog igenom på allvar, vilket stämmer väl med de 
skolreformer som genomfördes under detta sekel. Industrialismens tidevarv krävde 
                                                

33 Egidius, H. (2001). Skola och utbildning I historiskt och internationellt perspektiv..  

34 Liljequist, K. (1994). Skola och samhällsutvecklingen.  

35 Hartman, S. (2005). Det pedagogiska kulturarvet – Traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria. 

36 Hargreaves, (1998). 

37 Englund, T. (1992). Skolans samhällsbild – elevers medborgarfostran via folkundervisningens samhällsorientering. i Från folkskola till 
grundskola (red) Wallin, E. 
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skrivkunnighet och färdigheter i räkning. Situationen i landet krävde också att folket fostrades till 
ansvarskänsla och patriotism. Skolan ansågs kunna stärka nationen.38 Den värdebas som under 
denna tid genomsyrade staten handlade om lydnad och underkastelse i enlighet med den lutherska 
pliktmoralen. Hustavlan39 användes som ett effektivt medel i den samhälleliga 
socialisationsprocessen. Den kan ses som ett exempel på hur statsviljan genomsyrade samhället i 
nära nog alla dess aspekter. Det är i detta sammanhang som folkskolans tillkomst skall förstås.40 I 
och med tillkomsten av 1842 års folkskolestadga fastslogs principen om statens yttersta ansvar för 
alla medborgares uppfostran och undervisning. Huvudsyftet var att förbereda för konfirmationen. 
Stadgan innehöll visserligen anvisningar om ett innehåll utöver läsning och katekesinlärande men 
konfirmationsförberedelsen var det primära.41 Folkskolan kan alltså inte i egentlig mening ses som 
en medborgarutbildning utan är tillkommen i syfte att inpränta den sociala ordningens krav bland 
de obesuttnas barn. Folkskolestadgan innebar inte plikt för föräldrarna att sända sina barn till 
skolan. Däremot var de ansvariga för att deras barn inhämtade ett visst angivet pensum av 
kunskaper. Det som denna reform dock tydligt markerar är att skolan och undervisningen blev en 
offentlig angelägenhet.42 Meningarna kring utbildningsansvaret under den senare hälften av 1800-
talet var starkt delade. En falang bestående av liberala politiker hävdade, att det var statens plikt att 
sörja för en medborgerlig uppfostran av alla samhällsmedlemmar. En annan grupp, konservativa, 
menade att statens engagemang inte kunde gälla annat än religionsundervisningen: all annan 
undervisning var hemmets sak och i de fall kommunen inrättade skolor var detta att betrakta som 
en ersättning för eller ett komplement till den undervisning hemmen egentligen skulle 
ombesörja.43 Skolobligatoriet i vår mening tillkom inte förrän med skolstadgan av år 1882. Flera 
från varandra skilda skolsystem växte nu fram, som grovt kan delas in i ett system med 
privatskoleundervisning, en kommunal folkskola och ett statligt läroverk. Dessutom växte det 
under senare delen av 1800-talets lopp fram ytterligare ett system vid sidan av dessa, nämligen 
flickskolan eller som den också kallades högre flickskolan.44 Samhällets överklass höll sig länge 
med privatundervisning och egna skolor skarpt avskilda från folkskolan.45 Förutom 
hemundervisning förekom privata ”pedagogier” för nybörjare inför deras tillträde till de högre 
skolorna, det vill säga de statliga läroverken för pojkar och de enskilda flickskolorna. Flickor fick 
tillträde till realskolan 1905 och till gymnasiet 1927. Förutom de statliga läroverken fanns också 
enskilda, som ofta byggde på en mera modern pedagogik än den de statliga erbjöd.46 Det var 
föräldrarna som enligt folkskolestadgan 1921, som skulle bestämma om de ville, att skolplikten 
skulle fullgöras i en enskild skola som hade tillstånd eller i hemmet om detta ansågs kapabelt att 
sörja för undervisningen.  
 
Samhället fick inte vägra någon att starta en enskild skola, om de stipulerade kraven om 
kompetens var uppfyllda. Den lokala skolmyndigheten, som hade tillsyn över enskilda skolor, fick 
inte utfärda föreskrifter som stred mot stiftarens bestämda syfte. För de enskilda skolorna blev 
riksdagsbeslutet 1896 av stor betydelse. Statsanslaget fördubblades då och skolorna fick lika stora 
                                                

38 Hartman, (2005). 

39 Hustavlan utgjordes av ett appendix till den lilla katekesen och stipulerade en mängd detaljerade regler om relationer mellan 
prästen, hustrun under maken, tjänare under husbonde, barn under gamla etc… 

40 Berg, G. (1992). Skolans styrning i går idag och i framtiden i Från folkskola till grundskola (red) Wallin, E. 

41 Wallin, E. (1992). Från folkskola till grundskola.  

42 Ibid.  

43 Ibid. 

44 Richardsson, G. (1999). Svensk utbildningshistoria – skola och samhälle förr och nu.. 

45 Englund, (1992). 

46 Damgren, (2002).  
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bidrag från kommunerna. Samtidigt begränsades skolornas självständighet i olika avseenden. 
Privatskolorna drogs, enligt Åström47 allt mer in under statens övervakande och reglerande 
verksamhet och de blev beroende av statsbidrag. Detta gällde framför allt de många flickskolorna. 
Enligt Marklund48 har privatskolor framför allt fungerat som förberedelse för högre skolor. De har 
inriktats på att organisera utbildningen så, att den tillgodosåg krav och intressen från särskilda 
samhällsgrupper. Marklund49 anser att privatskolorna med undantag för skolor med religiös 
inriktning, entydigt har etablerats för att tillgodose behov hos samhällets överklass, ståndspersoner 
eller andra privilegierade. 
 
Folkskolan kom länge att fungera som en fattigskola, som en i socialt avseende negativ 
urvalsskola, vilket i sin tur ledde till att den inte fick det anseende och den stimulans från de högre 
samhällklassernas sida, som skulle kunna skapat bättre utvecklingsmöjligheter. Kring 1870 var 
exempelvis de statliga anslagen till läroverken mer än tre gånger så stora som anslagen till 
folkundervisningen, fastän elevantalet i folkskolan var bortåt 50 gånger så stort.50  
 
Flickskolan grundades på privat initiativ och de utvecklades utan någon som helst samordning. 
De blev på grund av detta och det som det har kallats ”en lavinartad utveckling” från mitten av 
1800-talet, föremål för en statlig utredning. Ett växande intresse visades alltså från statens sida. 
Det var dock först mot slutet av 1800-talet som flickskolan kom att bli föremål för statens intresse 
i form av ekonomiskt stöd och viss reglering. Någon examen motsvarande läroverken var vid 
denna tid inte aktuell för eleverna vid dessa skolor.51 
 
Dessa olika skolsystem, med olika huvudmän, löpte parallellt med varandra utan kontakt eller 
samband. Detta innebar att Sverige, vid sekelskiftet, hade ett skolväsende som var: 
 

� icke likvärdigt  
� ideologiskt sett odemokratiskt 
� ojämlikt 
� samhällssegregerande 

 
Därför kom den följande periodens (1880 – 1950) största uppgift att bli förvandling av detta 
parallellskolesystem till ett integrerat skolsystem.52 Ett skolsystem som innebar en enhetlig skola 
som var likvärdig och jämlik för alla, där skolans kvalitet skulle förbättras. Detta skulle medföra att 
föräldrars behov av att välja andra typer av utbildning för sina barn minskade. Tanken var att 
detta i sin tur skulle motverka att skolan innebar och bidrog till en uppdelning i olika 
samhällsklasser som innebar segregerande samhällseffekter.53  
 
 

                                                
47 Åström, A. (1922). Privatskoleväsendets, särskilt flickskolornas yttre utveckling sedan början av 1800-talet. I Skolkommissionens 
betänkande II, Historiska översikter och Särskilda utredningar. 

48 Marklund , S. (1986). Fristående skolor och alternativ pedagogik. Rapport R 86:23 

49 Ibid. 

50 Englund, (1992). 

51 Richardson, (1999).  

52 Ibid.  

53 Fejan Ljunghill, L. (1995). En skola för alla – vad blev det av visionerna? 
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2.2  Från parallellskola till enhetsskola 

Under 1900-talets två första decennier kom liberaler och socialdemokrater att samverka för att 
förverkliga tanken ”Folkskolan såsom bottenskola”.54 De ideologiska motiven för en demokratisk, 
gemensam skola för alla barn, alltså själva kärnan i enhetsskoletanken kan beskrivas av följande 
citat av Fridtjuv Berg:  
 

Ingen samkänsla är möjlig utan samliv, utan gemensamma fröjder, sorger och strävanden. Det 
är ej möjligt annat, än att människor, som från sin spädaste ålder då de djupaste intrycken 
mottagas, varit skilda i två läger, skola känna sig som främlingar och motståndare. Den som 
av erfarenhet vet, vilken ömsesidig misstro som råder mellan de högre och de lägre klasserna i 
vårt land, måste erkänna, att de ännu alltför ofta betrakta varandra som två fientliga raser, en 
härskande och en underkuvad.55  

 
Strategin bestod i att förbättra folkskolan så att den för alla föräldrar skulle framstå som ett bra 
alternativ till privata skolor. 1918 års skolkommission föreslog, under intryck av tidens 
demokratiseringsprocess, ett radikalt enhetsskoleprogram. Den sexåriga folkskolan skulle bilda 
underlag för högre skolor. Detta mötte dock starkt motstånd. Denna fråga, som framförallt 
handlade om anknytningen folkskola - läroverk, och ett antal sammanhängande problem 
dominerade den skolpolitiska arenan under hela 1920-talet. I och med 1927 års skolreform löstes 
anknytningsproblemet med så kallad dubbel anknytning.56 Flickorna fick tillträde till läroverken 
och flickskolorna kommunaliserades. Det kan vidare noteras att enhetsskolefrågan inte 
aktualiserades då riksdagen 1936 beslutande om ett obligatoriskt sjunde år.  
 
Andra världskriget hade skapat ett samverkansklimat mellan de politiska partierna. Alla var nu 
ense om att en förlängning av den obligatoriska skolan var nödvändig, att den kraftigt ökande 
tillströmningen av elever till högre skolor krävde reformer och att krigets erfarenheter visat att 
behovet av pedagogisk förnyelse med mer av demokratisk fostran och mindre av 
”beredskapspedagogisk” lydnadsuppfostran måste tillfredställas.57 En stor politisk majoritet 
skapades kring förslaget att förstärka skolans demokratifostran. Man ville även demokratisera 
utbildningsväsendet så att tidigare eftersatta grupper kunde ges bättre möjligheter till fortsatta 
studier. Enhetsskolereformen skulle bli en jämlikhetsreform. 
 
1940- och 1950-talen blev därför utredningarnas och försöksverksamhetens decennier. Man 
undersökte och debatterade förutsättningarna för ett nytt innehåll i skolverksamheten och för en 
ny uppbyggnad.58  
 
När 1946 års skolkommission presenterade sitt förslag 1948, angående enhetsskolan, gjordes det 
enhälligt. Detta torde vara en följd av det samverkansklimat som krigets samlingsregering under 
närmare sex år skapat.  Skolpropositionen som antogs 1950 innebar dock en politisk kompromiss. 
Den prisade enigheten var delvis illusorisk, vilket utgör förklaringen till att beslutet var så oklart 
formulerat. Riksdagsbeslutet angav att det ”framledes” skulle införas en enhetsskola grundad på 

                                                
54 Richardson, (1999). 

55 Berg, F, (1883). Från folkskola såsom bottenskola. s 4. En skrift av den dåvarande skolministern Fridtjuv Berg. 

56 Realskolan skulle vara antingen 4-årig och bygga på den 6-åriga folkskolan eller också 5-årig och bygga på folkskolans fjärde 
klass. 

57 Ibid. 

58 Hartman, (2005).  
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nioårig skolplikt, vilken skulle ersätta bland annat folkskolan och realskolan59. Bottenskoletanken 
skulle nu äntligen genomföras fullt ut, frågan var bara när.60 
 
Enhetsskolefrågan var i första hand inte ett politisktideologiskt problem. Frågan handlade 
framförallt om att skaffa platser i realskolan och flickskolan åt alla de elever som sökte sig dit. 
Ambitiösa föräldrars önskan att låta barnen läsa vidare, ”vi fick aldrig chansen, det skall våra barn 
få”, kunde inte några politiker negligera. I den meningen var frågan politisk men inte partipolitiskt 
särskiljande.61  
 
Grundskolereformen innebar att man förde samman tidigare parallella skolformer. Folkskolans 
övre del, fortsättningsskolan, realskolan, flickskolan och delar av tidigare yrkesutbildningar kom i 
sammanslagen form att ersättas av en 9-årig obligatorisk grundskola med kommunen som 
huvudman. Detta innebar att det sekelgamla parallellskolesystemet avskaffades.62  
 
Införandet av grundskolan med den nya läroplanen, Lgr 62, över hela landet var en uppgift som 
krävde stora organisatoriska förändringar med mängder av nya skolor. Grundskolan infördes 
successivt med början i årskurs 1 och realskolan kom därför att vara helt avvecklad först i början 
av 1970-talet.63 
 
För att sammanfatta de utvecklingstendenser som präglat tiden från 1900-1970-tal kan man först 
konstatera att en rad genomgripande förändringar har skett i många avseenden.64 Här nämns 
några av de viktigaste och som anses relevanta för den här studiens innehåll: 
 

� Den obligatoriska skolans kvantitativa utbyggnad, som med andra ord innebar en 
övergång från halvtidsläsning till heltidsläsning – en jämlik tillgång på utbildning. 

� En kvalitativ utveckling av folkskolan, vilket inneburit en kraftig minskning av antalet 
elever per klass, bättre utbildade lärare, bättre lokaler och läromedel - en mer jämlik 
kvalitet.  

� Ett enhetligare skolsystem, med tillkomsten av en nioårig grundskola som slutpunkt i den 
utvecklingen – en likvärdig utbildning. 

� Privatskolornas minskande omfattning, som skett dels genom nedläggning av många 
skolor, dels genom kommunalisering och/eller förstatligande av andra, med det 
slutresultatet att Sverige jämfört med många länder omkring 1970 hade få privata skolor 
och ett ovanligt uniformt skolväsende – en minskad valfrihet. 

� Skolans demokratisering, där man kan urskilja åtminstone fyra olika innebörder. 
 

1. Utbildningsmöjligheternas demokratisering – allas rätt och möjlighet till utbildning 
2. Fostran till demokrati – skolans bidrag till skapandet av människor beredda att värna 

om de demokratiska värdena. 
3. Införandet av en för alla skolpliktiga barn gemensam skola (enhetsskola) och därmed 

avskaffande av parallellskolesystemet. 
4. Ökat elevinflytande i skolan. 

                                                
59 Richardson,  (1999).  

60 Hartman, (2005).  

61 Richardson, (2002). 

62 Fejan Ljunghill, (1995).  

63 Richardson, (1999). 

64 Hartman, (2005). 
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2.3 Det utbildningspolitiska systemskiftet 

Tiden omkring 1970 framstår i många avseenden som en vändpunkt i svenskt skolväsende. 
Försiktiga förändringar började ske på 1970-talet för att accelerera i slutet av 1980- och i början av 
1990-talet. Dessa förändringar gällde framför allt ansvaret för skolan och styrningen av den. De 
framstår mot bakgrund av den försiktiga utvecklingen under perioden 1900 – 1970 som beskrivits 
i föregående avsnitt, som närmast dramatisk. Richardson65 kallar detta för en revolution på 
skolans område, Englund66 kallar det för ett utbildningspolitiskt systemskifte. 
 
Under början av 1980-talet blev det alltså allt mer tydligt, att vissa strukturella förändringar inom 
skolväsendet ägde rum. Dessa förändringar hade en ny inriktning jämfört med vad som 
kännetecknat utvecklingen i stort under efterkrigstiden. I Sverige försvagades den tidigare så 
starka centraliseringen av skolväsendet och istället framträdde tydliga decentraliseringstendenser. 
Kommunerna stärkte sitt inflytande på skolområdet genom skolans kommunalisering. Detta 
skedde samtidigt som kritiken mot skolväsendet växte sig allt starkare, Dessutom kunde 
internationella tendenser skönjas, där bland annat ökat inflytande för föräldrar började göra sig 
gällande.67 Detta kan märkas bland annat i betänkandet som avlämnades 1980 av 
Skolforskningskommittén som skriver att pedagogisk förnyelse krävs. Kommittén anser att en 
”anpassning av utbildningen och undervisningen krävs för att svara mot förändrade krav i 
samhället”.68 Så småningom leder detta fram till propositionen ”Valfrihet i skolan”69 som 
framhåller bland annat valfriheten som ett medel för att skapa engagemang och inflytande för 
elever och föräldrar. Alla dessa orsaker menar Skolverket70  bidrog till en övergång från:  
 

� ett centralstyrt, tydligt statligt skolväsende som skötte administration, styrning av 
skolutveckling och fortbildningsinsatser71 

� en undervisning med en reglerande läroplan72  
� ett relativt betygsystem och programmerade läromedel73 
 
till: 
 
� ett decentraliserat kommunalt skolväsende som skötte administrationen och ekonomin 
� ett skolväsende med ett lokalt ansvar för skolutveckling och fortbildningsinsatser 

(LUVA74) 
� en målstyrd undervisning med ny läroplan (LGR 8075) där lokala arbetsplaner skulle 

upprättas  

                                                
65 Richardson, (1999).  

66 Englund, T. (1994). Offentlig utbildning en medborgerlig rättighet? I I. Nilsson (red), Skilda lärohus: Privat eller offentlig 
undervisning – växelverkan, alternativ och förnyelse insatser. 

67 Andersson & Nilsson, New Political Directions for the Swedish School. Education Review. 

68 SOU 1980:2 Skolforskning och skolutveckling. Betänkande av Skolforskningskommitén. Citat s 195. 

69 Proposition 1992/93:230, Valfrihet i skolan.  

70 Skolverket, (2005c). 

71 Andersson, (1996). 

72 LGR 69, (1969), Läroplan för grundskolan allmän del. 

73 SOU 1974:53, Skolans arbetsmiljö. Betänkande avgivet av utredningen om skolans inre arbete - SIA 

74 LUVA står för Lokalt Utvecklings Arbete och introducerades med SIA-reformen. Tanken med detta utvecklings- och 
fortbildningsarbete var att detta skulle utgå ifrån de behov och problem som fanns på enskilda skolor. Andersson I. (1996). 

75 Lgr 80, (1980). Läroplan för grundskolan. 
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� ett nytt betygssystem  
� stora anspråk på skolan att anpassa sig till kraven på ökade möjligheter för 

föräldrainflytande och valfrihet 
 
2.4 Skolväsendets utveckling från 1980-talet och framåt  

Förändringen av det svenska skolväsendet som här har beskrivits påverkade naturligtvis 
möjligheten för friskolorna att etablera sig och att så småningom också expandera på det sätt som 
vi kan se idag. Naturligtvis var det många faktorer som påverkade utvecklingen. Här kommer jag 
att peka på några av dem. Det var bland annat genom: 
 

� den kontinuerligt förändrade skolverkligheten 
� den allt livligare utbildningspolitiska debatten under 1980-talet 
� Riksdagsbeslutet om kommunaliseringen av skolan 
� direktiven till Skolverket om en liberal tillståndsgivning för nystart av fristående skolor i 

Sverige. 
 
I juni 1982 överlämnades propositionen om skolor med enskild huvudman76 av den dåvarande 
regeringen, ledd av Folkpartiet och Centerpartiet, till Riksdagen. Propositionen innehöll flera 
förslag, bland annat förslaget att benämningen ”fristående skola” skulle ersätta ”enskild skola”. 
Dessutom innehöll den ett förslag om ett nytt bidragssystem för fristående skolor. Propositionen 
behandlades under hösten 1982 av riksdagen, under ledning av en då nytillträdd socialdemokratisk 
regering. Utbildningsutskottet tillstyrkte samtliga förslag i propositionen och riksdagen beslutade i 
enlighet med utskottets förslag.  
 
Under den resterande tiden av 1980-talet fördes en politisk debatt kring valfrihet för elever och 
föräldrar. Den handlade om möjligheten för dem att välja utbildning. Statsmakterna intog dock 
under 1980-talet en i grunden restriktiv hållning till frågan om valfrihet, såväl inom som utanför 
den offentliga skolans ram, trots att den borgerliga oppositionen vid varje riksmöte under 1980-
talet motionerade om ökad frihet för elever och föräldrar att välja skola.  
 
Debatten innehöll också en diskussion om uppfattningen att de fristående skolorna skulle tillföra 
den offentliga skolan nya erfarenheter. Statsbidrag kunde under denna tidsperiod (1982 – 1992) 
utgå till fristående skolor om regeringen bedömde att de mot bakgrund av det allmänna intresset 
inom det offentliga skolväsendet för ny pedagogik och nya erfarenheter skulle prövas. Det 
uppstod snart tveksamheter om det verkligen var möjligt att överföra erfarenheter från de få 
fristående skolorna till det allmänna skolväsendet. Skolöverstyrelsen gav därför 1983 det 
dåvarande skolrådet Sixten Marklund i uppdrag att göra en utvärdering. I sin rapport visar 
Marklund77 att det inte fanns några större skillnader mellan de fristående skolorna och de vanliga 
kommunala grundskolorna. Därmed saknades också förutsättningen som varit grunden för det 
statsbidrag som 1982 års riksdag hade beslutat om. Från och med 1988 intar regeringen trots det 
en generösare inställning i statsbidragsfrågan. 
 
Meningsutbytet under 1980-talet tog ofta en utgångspunkt i FN:s deklaration om de mänskliga 
rättigheterna. Enligt Englund78 var Skolöverstyrelsen, åtminstone dess grundskoleavdelning, inte 
villig att acceptera privata skolor grundade på fundamentalistiska värden. Dessa skolors 
godkännande torde emellertid ha beslutats av högre politisk instans, som troligen tagit hänsyn till 
                                                

76 Proposition 1982/83:1. 

77 Marklund, (1986). 

78 Englund, (1994). 
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de nämnda internationella dokumentens betydelse. Det är enligt Englund79 uppenbart att 
Skolöverstyrelsen vid tiden för diskussionen om grunderna för godkännande läsåret, 88/89, inte 
kunde hävda auktoritet. Den var på väg att ersättas av en ny myndighet, Skolverket. Resultatet av 
debatten blev att slag i slag vidgades kriterierna för att få statsbidrag och möjligheten att starta 
fristående skolor ökade. I mitten av 1980-talet var det konfessionella skolor och skolor med 
Waldorfpedagogik som var de vanligaste. Detta var ännu en anledning till att, som tidigare 
redovisats, regeringen från och med 1988 intar en förändrad hållning i statsbidragsfrågan. Från 
och med detta årtal beviljas också tillstånd till skolor som i något avseende avviker från 
grundskolan, till exempel utifrån ändrade tim- och kursplaner. 
 
Efter riksdagsvalet 1991, då en ny borgerlig regering tillträdde, fick valfrihetsfrågan en allt mer 
framskjuten plats. För att skapa verklig frihet för elever och föräldrar att välja skola skulle, enligt 
budgetpropositionen 1992 ”Valfrihet och fristående skolor”80 det kommunala skolmonopolet 
brytas upp och ett system med skolpeng införas. I beslutet, med anledning av den borgerliga 
regeringspropositionen, fastslogs rätten att välja skola. Detta beslut innebar också, att den som 
väljer en fristående skola tillförsäkras rätt till i allt väsentligt samma villkor och ekonomiska 
förutsättningar som de, som väljer en kommunal skola. Den ökande valfriheten antogs, och enligt 
Skolverket81 förmodades det innebära en stimulerande tävlan mellan olika skolor med olika 
inriktningar och ägarformer och detta skulle bidra till att höja kvaliteten inom hela skolväsendet. 
 
Dessa förhållandevis snabbt förändrade villkor för de fristående och de offentliga skolorna lade 
grunden till ett omdanade av det svenska utbildningsväsendet i stort. Denna förändring har, enligt 
Rodhe,82 setts som en brytning med det som både inom Sverige och internationellt sett ofta 
betecknats som en speciell svensk modell.  
 

2.5  Fristående skolors etablering och expansion 

De nya villkoren möjliggjorde och påskyndade etableringen av de fristående skolorna. 
Förhoppningarna var enligt Skolverket83 att de fristående skolorna skulle bidra till:  
 

� ett större utbud av skolverksamheter och därmed ökad valfrihet. Valfrihet var både ett 
viktigt mål i sig och ett medel att nå andra mål. De fristående skolorna skulle bidra till ett 
större utbud vilket i sin tur ska tillgodose fler intresseinriktningar, större variation och ökad 
flexibilitet i skolsystemet.  

� ökad kvalitet inom skolväsendet. Mångfalden av huvudmän och skolor med olika profiler 
som konkurrerar med varandra om elever skulle leda till en vitalisering och till pedagogisk 
utveckling av skolväsendet i sin helhet. Elevernas kunskaper skulle bli bättre.  

� ett mer kostnadseffektivt skolsystem. De fristående skolorna skulle bidra till en mer effektiv 
resursanvändning inom skolväsendet som helhet genom att t.ex. mer kostnadseffektiva 
arbetsmetoder förväntades spridas.  

 
Sverige utvecklades från att ha varit ett land med ”så få icke-statliga skolor, att det knappast är 
synbara för ögat…”84 till att Sverige blev ett av de mest liberala länderna överhuvudtaget, vad det 
                                                

79 Ibid. 

80 Prop. 1991/92: 95, Valfrihet och fristående skolor. 

81 Skolverket, (1995). Att välja skola – effekter av valmöjligheter i grundskolan. 

82 Rodhe, B. (1994). Skilda lärohus ett försök till internationell översikt av relationen mellan offentligt-  privat på skolområdet. 

83 Skolverket, (2005c). 

84 Neave, G. (1985) European Journal of Education, s 4. 
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gäller fristående skolors villkor.85 Följderna eller resultatet av de samhällspolitiska förändringar 
och politiska beslut som redogjorts ovan kan bland annat utläsas av statistik kring friskolornas 
etablering och expansion.  Här görs ett försök att beskriva hur tillväxten av fristående skolor sett 
ut, under den senaste 10-årsperioden, med avseende på antalet ansökningar om att starta skolor, 
antalet verksamma skolor, den geografiska spridningen av skolorna samt antalet elever i olika 
fristående skolor.86 Samtliga statistiska uppgifter i detta avsnitt är hämtade från Skolverkets 
hemsida87, Skolverkets statistikdatabas88 eller från Friskolornas Riksförbunds hemsida.89  
 
Utvecklingen beträffande tillståndsansökningar om att starta fristående skolor har mellan åren 
1995 och 2001 stadigt ökat.90 Detta kan utläsas av figur 1. Ökning kan härledas till de förändrade 
villkor som budgetpropositionen 1992, ”Valfrihet och fristående skolor”91 innebar för 
etableringen av fristående skolor. Under de senaste åren har dock antalet tillståndsansökningar 
minskat.  Orsaken till denna minskning kan vara att det har uppstått en viss mättnad92. I fråga om 
grundskolan kan det även förklaras av att det totala antalet elever i grundskoleåldern minskat93. 
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Figur 1. Antalet tillståndsansökningar till Skolverket   

I samband med att en huvudman ansöker om tillstånd att starta en fristående skola, skall numera 
Skolverket avgöra vilken inriktning94 som skolan skall kategoriseras i. Vid en prövning av ansökan 

                                                
85 Daun, H. (1997). Översikt över nio västländers förändringar av utbildningsväsendet: National Forces, Globalization and Educational 
Restructuring: some European response patterns. s 27. 

86 De allra flesta uppgifterna gäller läsåret 2004/05 men alla uppgifter för det läsåret är inte sammanställda ännu vilket är 
anledningen till att en del uppgifter gäller läsåret 2003/04. Källa: Skolverket (2005c). 
 
87 Skolverkets hemsida: http:www.skolverket.se den 29 juni 2006 
 
88 Skolverkets statistikdatabas. www.jmftal.artisan.se den 29 juni 2006, 07:42:44. 

89 Friskolornas Riksförbunds hemsida: http: www.friskola.se den 28 juni 2006, 12:46:23 . 

90 Erfarenheten visar att vissa skolor återtar sina ansökningar under ansökningstiden. Detta har under de senaste åren gällt mellan 
10 och 25 procent. Mellan 10 och 25 procent av ansökningarna varje år har avslagits av Skolverket. (S0U 2002:121 s 94). 
Statistiken visar att inte alla som får tillstånd att starta fristående skola verkligen gör det. Fyra av tio godkända fristående skolor 
startade läsåret 2001/2002.  

91 Proposition, 1991/92: 95. 

92 Skolverket, (2005c). 

93 Sveriges kommuner och Landsting, (2005). 

94 Se tidigare redovisning av fristående skolors verksamhet och indelning i olika inriktningar under rubriken 1.3.6 Kategorisering 
av fristående skolor. 
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om att starta en fristående skola har det principiellt sett ingen betydelse vilken inriktning som 
avses. Det kan däremot vara en viktig upplysning för den enskilde individen som söker en skola. 
 
De fristående skolor har under de senaste 15 åren ökat kraftigt. Expansionen av de fristående 
skolornas etablering från 1992 och framåt framgår av figur 2. 2005 fanns det drygt 560 
verksamma fristående grundskolor.95 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figur 2. Antal verksamma fristående grundskolor 

 
I sammanhanget blir det av intresse att titta på hur många grundskolor det totalt finns i Sverige 
och att därefter titta på hur stor del de fristående skolorna utgör av det totala antalet skolor. I 
tabell 1 redovisas detta och en jämförelse görs just mellan antalet fristående skolor och det 
totala antalet grundskolor.  
 
Tabell 1. Totala antalet grundskolor och av dem andel fristående skolor i Sverige  

 
 
Av denna tabell kan man utläsa att de fristående grundskolorna utgör över tid en större och större 
del av det totala antalet grundskolor i Sverige. Under den senaste tioårsperioden har dessa skolors 
antal expanderat med 7 % i jämförelse med antalet kommunala skolor som minskat med samma 
procenttal. 
 
Bakom de verksamma fristående skolorna finns olika typer av huvudmannaskap, vilket innebär 
olika former av ägande och ansvar för skolorna. Det betyder att det till exempel kan vara ideella 
föreningar eller stiftelser som fungerar som huvudmän för en skola, eller att det är ett 
aktiebolag, en ekonomisk firma eller förening som står bakom skolan. I tabell 4 anges alla de 
olika typer av huvudmannaskap som finns i Sverige och hur stor del varje grupp utgör i 
förhållande till varandra. Läsåret 2005/06 var det olika aktiebolag som stod bakom mer än 
hälften av alla fristående skolor i Sverige. Trenden är att aktiebolagen ökar i andel och de s.k. 
koncernskolorna blir allt fler.  

                                                
95 Skolverket, (2005c). 
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Figur 3. Olika typer av huvudmannaskap för fristående skolor. 

De fristående skolorna är, som tidigare redovisats, uppdelade i olika kategorier. Denna 
kategorisering görs av Skolverket vid tillståndsprövningen. Den största gruppen fristående 
grundskolor var för tio år sedan skolor i kategorin ”speciell pedagogik”. Det är till exempel skolor 
som bedriver Waldorfpedagogik som ingår i denna grupp. Under dessa tio år har situationen 
förändrats.  
 
Läsåret 2004/05 var den största gruppen de skolor som tillhör kategorin ”allmän inriktning”. 
Denna kategori har på tio år fyrdubblats i storlek. Antalet konfessionella skolor har varit relativt 
konstant över tid och de utgör idag en betydligt mindre andel av de fristående skolorna än under 
läsåret 1995/96.  Detta går att utläsa av figur 4, som redovisar antalet skolor per kategori. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4. Antal fristående skolor per kategori mellan åren -94 till -04. 
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Möjligheten att välja fristående skola har ökat över tiden. Den faktiska möjligheten att välja 
skiljer sig dock åt beroende på var i landet man bor. Tidigare var fristående skolor främst ett 
storstadsfenomen, men nu finns fristående grundskolor i 166 av Sveriges 290 kommuner. 
Skolorna finns företrädesvis runt Stockholm, Göteborg, Malmö och några andra större städer. 
Närmare 60 procent av skolorna finns i de två största storstadsregionerna. Ser man till 
kommunindelning finns den största andelen elever som går i fristående grundskolor i 
kommungrupperna storstäder, förortskommuner och större städer.  
 
Antalet barn i grundskoleåldern ökade kraftigt under andra hälften av 1990-talet. Denna 
elevökning sammanföll med ökningen av antalet fristående skolor och med ökningen av antalet 
elever som övergick till dess verksamhet. Detta framgår av figur 5. 
 

 
Figur 5. Antal elever vid fristående grundskolor 

 
Det ökade antalet elever i grundskoleåldrarna under perioden mellan läsåret 1995/96 och fram till 
2003/04 uppgick till drygt 100 000 elever. Under samma period blev också de fristående skolorna 
fler. Av denna elevökning på 100 000 elever ökade antalet elever i fristående skolor med c:a 45 
000 elever. Av hela elevökningen hamnade alltså ungefär 40 procent i fristående grundskolor. 
Under de senaste åren har dock elevantalet, totalt sett, i dessa åldrar minskat, men andelen elever i 
fristående grundskolor har fortsatt att öka.  

Precis som att antalet skolor med allmän inriktning är störst, är den inriktningen också störst sett 
till antal elever. Hösten 2004 gick 30 661 elever i skolor med allmän inriktning, alltså nästan 
hälften av de totalt 69 451 elever som idag går i fristående grundskolor. 

De fristående skolorna är dock generellt sett fortfarande mindre, sett till antal elever per skola, 
jämfört med de kommunala grundskolorna. Det genomsnittliga antalet elever i en fristående 
grundskola hösten 2004 var 123 stycken. I kommunala skolor var motsvarande siffra 217 elever.  
 
För att sammanfatta de privata eller fristående skolornas etablering och expansion råder det inget 
tvivel om att en stor och genomgripande förändring som skett inom detta område.  
 
2.6 Summering av skolväsendets utveckling i Sverige 

Ser man skolans utveckling i ett långtidsperspektiv är det naturligt att tillmäta tillkomsten av en av 
samhället anordnad obligatorisk folkskoleundervisning den största betydelse. Principen om 
statens yttersta ansvar för alla medborgares uppfostran och undervisning fastslogs i vårt land i och 
med tillkomsten av 1842 års folkskolestadga. Flera från varandra helt skilda skolsystem växte 
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därefter fram: ett statligt läroverk, en kommunal folkskola liksom olika former av 
privatundervisning eller enskilda skolor. 

Eftersom vissa årskurser löpte parallellt med varandra och kontakt eller samband saknades blev 
en av de angelägnaste uppgifterna, under perioden 1880 – 1950, att förvandla 
parallellskolesystemet till ett enhetligt integrerat skolsystem.  
 
Ett enhetligare skolsystem, med tillkomsten av en nioårig grundskola blev slutpunkten i den 
utvecklingen. Privatskolornas minskade drastiskt i omfattning och Sverige hade omkring 1970 ett 
ovanligt uniformt skolväsende i jämförelse med övriga Europa. Demokratisering av skolan hade 
präglat utvecklingen, där principen om allas rätt och möjlighet till utbildning fastslagits liksom att 
skolans uppdrag handlade om fostran till demokrati. Skolan skulle bidra till skapandet av 
människor som var beredda att värna om de demokratiska värdena. Ett ökat elevinflytande i 
skolan började utvecklas och bekräftade viljan att utveckla skolan mot en mer demokratisk 
organisation. Reformtakten var inte hög var under denna period. Den speglade en långsam och 
försiktig samhällsförändring. Reformstrategin präglades av stor grundlighet. Efter 1960-talets 
stora strukturreform har reformmetodiken blivit en annan och förändringstempot ökat. 
 
Under 1980-talet kom utbildningspolitiken att innebära stora omvälvningar för skolan. En av de 
reformer som bör nämnas, är skolans decentralisering. Den har bland annat bidragit till en 
vilsenhet inom skolan där oprövade styrmekanismer medverkat till att detta fått ett spelrum. 
Skolverket byggde upp en kontrollverksamhet för att kunna garantera en likvärdig skola.  
 
En annan genomgripande förändring var den stora valfrihetsreformen, vilken har medfört andra 
djupgående förändringar på skolområdet. En kontrast kan ses mellan den tidigare centraliserade 
och toppstyrda utbildningsväsendet i Sverige och det nuvarande systemet med olika huvudmän, 
olika skoltyper och ekonomiska intressen, där brukarintresset är avgörande. Denna utveckling kan 
ses som en följd av ett pedagogiskt grundat missnöje innebärande att det tidigare saknades 
utrymme för pedagogiska alternativ, olika religiöst grundade krav på livsåskådningsmässigt 
profilerade skolor, växande föräldrakrav på inflytande i skolan och vidgade möjligheter för deras 
barn att utveckla speciella intressen.  
 
De fristående skolorna har under senaste femton åren etablerat sig som nya aktörer inom svenskt 
skolväsende. De har expanderat och trenden är att det är fler och fler som väljer dem som 
utbildningsalternativ för sina barn. De fyller ett behov och utgör olika funktioner för de föräldrar 
som väljer dessa för sina barns utbildning. Man skulle kunna tala om en förskjutning från en 
medborgarstyrd skola till en föräldrastyrd skola.96 
  

                                                
96 Skolverket, (2001a). Fem år av försöksverksamhet med lokala styrelser med föräldramajoritet; En sammanfattning av förutsättningarna för och 
erfarenheterna av lokala styrelser och en summering av genomförda utvärderingar. 
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3   Undersökningar och aktuell forskning  

Bakgrunden till denna studie handlar om den förändring av skolpolitiken som skett i Sverige 
framför allt under de senaste decennierna. Nästan alla forskare är ense om att skolpolitik numera 
sprids snabbt mellan länder, och den blir allt mer likartad.97 Det kan dock konstateras att eftersom 
skolutveckling har olika traditioner och förutsättningar i olika länder så är det svårt att göra 
jämförelser. Det är svårt att belägga i vilken grad svenska förhållanden har influerats av 
utländska.98 Syftet med denna litteraturgenomgång är dels att sätta studiens kontext i ett större 
sammanhang och dels att finna utgångspunkter för de frågeområden, som utgör stommen i de 
enkäter och intervjuer som använts i undersökningen. 
 
3.1   Studier och forskning från Sverige 

I Sverige har det inte i någon större utsträckning gjorts någon pedagogisk forskning om olika 
typer av utbildningsformer. Under decennierna efter införandet av grundskolan fanns i princip 
ingen pedagogisk forskning alls i Sverige om enskilda eller som det numera kallas fristående 
skolor, antagligen för att det fanns så få sådana skolor.99 En av de studier som finns före 1985 är 
von Platens ”Privatinformation i skolan”.100 Den är en historisk studie som behandlar 
förhållandena främst under 1700- och 1800-talen. Fokus i den studien är lärar- och 
elevinformationen, det vill säga, intresset ligger något vid sidan av denna studies fokus, men von 
Platens bild av den historiska utvecklingen när det gäller relationen mellan privat och offentlig är 
viktig som bakgrund. Von Platen framhåller det faktum att det privata och det offentliga 
blandades, växlade och ersatte vartannat på olika vis, men att det privata inslaget i undervisningen 
ofta var dominerande eller åtminstone betydande. Att den utbildningspolitiska forskningen visat 
så lite intresse för privata undervisningsinslag anser von Platen kan förklaras delvis just genom att 
det privata är svårt att kartlägga. 
 
Under den speciella tidsperiod som 1980-talet utgjorde101 startade det HSFR-finansierade102 
projektet ”Offentlig skola och fristående undervisning”, under ledning av Birgit Rodhe vid 
pedagogiska institutionen vid Lunds universitet. Syftet med projektet var att granska samspelet 
och växelverkan mellan privata undervisningsinsatser i ett historiskt och komparativt perspektiv. 
Fokus inom projektet var alltså vidare än bara skolmässig undervisning: Hur har olika 
undervisningsformer växlat i ett historiskt perspektiv och varför? En viktig fråga var om det fanns 
någon lärdom att dra av den långa historiska erfarenhet av den mångfald privata skolformer, som 
funnits i Sverige under hela 1800-talet. En betydelsefull slutsats i detta arbete, som presenteras i 
”Skilda lärohus, privat och offentlig undervisning – växelverkan, alternativ, förnyelseinsatser”103, 

var att det i det historiska sammanhanget var möjligt att skönja en mångfald och växelverkan 
mellan privat och offentligt samt att Sveriges skolhistoria inte var entydig utan mångfasetterad på 
detta område. Många okända eller halvt bortglömda undervisningsformer, t ex de privata 
bruksskolorna i Bergslagen, bolagsskolorna längs Norrlandskusten och baptistskolorna i Dalarna, 
                                                

97 Nilsson, I. (Red.) (1987). Skilda lärohus, privat och offentligundervisning – växelverkan, alternativ, förnyelseinsatser.  
98 Damgren, (2002).  

99 Nilsson, I. (2002).  Fristående skolor – internationell forskning 1985 – 2000.  

100 Platen, M. (1981). Privatinformation i skolan. 

101 Se tidigare beskrivning avsnitt: 2.3 Det utbildningspolitiska systemskiftet. 

102 HSFR är en förkortning av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Detta råd har tillsammans med 
Forskningsrådsnämnden (FRN), Medicinska forskningsrådet (MFR), Naturvetenskapliga forskningsrådet (NFR) och 
Teknikvetenskapliga forskningsrådet (TFR) numera uppgått i Vetenskapsrådet. Källa: http://www.vr.se/ 
103 Nilsson, (1987). 
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hade uppstått och försvunnit. Övergångsformer mellan privat och offentligt hade också varit 
vanligt. Det konstaterades i projektet, som en förvånande nyhet, att i mitten på 1980-talet 
framträdde staten som privatiseringsivrare på skolområdet. Varför skulle staten avhända sig den 
makt över skolutvecklingen som den i ett historiskt perspektiv så nyligen fått? Vilka var egentligen 
aktörerna på skolpolitikens område? Vilket utrymme skulle föräldrarna få? Var det föräldrarna 
eller statens rätt att bestämma barnens skolgång? Fanns det motstridiga intressen mellan föräldrar 
och stat? Projektet slutade i väsentligt fler och djupare frågor än det hade börjat i.104 Vad betydde 
till exempel de olika huvudmännen? Fanns det någon principiell skillnad mellan undervisning i 
offentlig eller fristående skola? 
 
De stora förändringarna i det svenska skolväsendet som skett under de senaste decennierna kan, 
som ovan redovisats,105 utläsas i Skolverkets statistik och i de undersökningar som genomförts i 
Sverige på uppdrag av Skolverket. Några av de undersökningar som Skolverket publicerade fram 
till och med millennieskiftet och som rör detta område är: 
 

� Att välja skola – effekter av valmöjligheter i skolan106  
� Barn mellan arv och framtid107  
� Nationella kvalitetsgranskningar108  

 
Det faktum att en ny situation uppstått under 1990-talet inom det svenska skolväsendet har en del 
pedagogiska forskare försökt att beskriva som en övergång från den nästan helt dominerande 
offentliga skolans tid, till en tid med ett skolväsende som innebär större mångfald. Denna 
företeelse, menar forskare,109, är en del i ett större systemskifte. Enligt dessa forskare har 
folkhemsperioden tagit slut. De menar att istället för att människor förlitar sig på kollektiva 
välfärdssystem måste individer och familjer säkra sin sociala tillvaro genom att planera och 
investera i privat sjukvård och privata pensions- och försäkringssystem. Skolvalsfrågan har blivit 
en naturlig del av de planer och investeringar som familjer har att ta ställning till. 
 
Englund110 menar att på ett djupare plan innebär den förändrade synen på skolan en förändrad 
definition av demokrati. Skolan är inte längre en institution som skall ansvara för att skapa den 
demokratiske medborgaren, utan i stället har tonvikten ”kraftfullt förskjutits i enlighet med ett 
individualistiskt och familjegrundat projekt”.111 Han anser att omstruktureringen av det svenska 
utbildningsväsendet innebär en tendentiell förskjutning från att se utbildning som ”public good” 
till att i högre grad betrakta utbildning som ”private good”. Utbildning i ett private good 
perspektiv spelar på retoriken att individen/familjen och det lokala samhället som delar av ett 
civilt och marknadsbaserat samhälle med det senare i termer av konkurrens – som bestämmande, 
i stället för att se utbildning som en förberedelse för ett deltagande i ett samhälle med ett 
demokratiskt kollektivt beslutsfattande.112  

                                                
104 Nilsson, (2002).  

105 Se tidigare avsnitt: 2.5 Fristående skolors etablering och expansion. 

106 Skolverket, (1995). Att välja skola – effekter av valmöjligheter i skolan. 

107 Skolverket, (1997). Barn mellan arv och framtid. 

108 Skolverket, (2000). Nationella kvalitetsgranskningar.  

109 Englund, (1995). Kallos, D. & Nilsson, I. (1995). Defining the Teacher in the Swedish comprehensive ’School. Educational 
Review. Nilsson, (2002). 

110 Englund, T. (1999). Den svenska skolan och demokratin. SOU 1999:93 Det unga folkstyret. Demokratiutredningen. 

111 Ibid. 

112 Englund, T. (1993), Utbildning som ”Public good eller Private good” – svensk skola i omvandling? 
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Också Daun113 och Miron114 beskriver en omstrukturering av skolväsendet i Sverige och ger detta 
termen ”restructuring education”. De värderingar som styrt tidigare skolutveckling är inte längre 
giltiga, enligt dessa forskare. De gör övergripande analyser i ett samhällperspektiv, men gör inga 
tydliga kopplingar till enskilda företeelser, som skolorna i en kommun till exempel. Det innebär att 
det är oklart hur den allmänna policyanalysen förhåller sig till lokala sammanhang. Analysen av 
processen påverkas av många enskilda företeelser som politiska beslut, ekonomiska styrmedel, 
administrativa regler och en oförutsägbar marknad, det vill säga brukarna av utbildningen. Det 
vore av intresse att koppla samman en övergripande policyanalys med studier på kommunal- eller 
skolnivå. Den typen av studier av olika samhällsnivåer finns dock inte vad det gäller vårt 
utbildningssystem i Sverige.115  
 
Johansson116 visar i en översiktlig summering hur en serie politiska beslut i slutet av 1980- och 
början av 90-talet, sammantaget fick som följd att Sverige till skillnad från de andra länderna i 
Norden fick en mer liberaliserad lagstiftning för fristående skolor. Han pekar på att 
kommunaliseringen av det tidigare statsbidraget till lärarlönerna betytt en uppluckring, men han 
pekar också på det som kanske är mindre tydligt, nämligen att den form av etableringskontroll 
som fanns också upphörde i och med denna reform. Johanson är dessutom kritisk till att enskilda 
eller juridiska personer, t ex i form av vinstdrivande aktiebolag kan driva skolor. Detta är något 
som inte kan ske i till exempel Storbritannien, där skattemedel inte kan gå in i det som kan 
betecknas med termen ”for profit companies”.117 
 
Kjellman118 har i sin avhandling skrivit om val av grundskola i Stockholm 1994 – 1996. 
Avhandlingen visar att det är svårt att få fram entydiga resultat som dessutom är intressanta. Det 
beror bland annat på att det är svårt att påvisa förhållandet mellan orsak och verkan ur statiska 
samband. Att föräldrar gör ett visst val, säger inget om orsaken till att de gör detta val. I 
avhandlingens avslutande diskussion finns dock flera intressanta argumentationslinjer, bland annat 
ställs frågor som; hur samverkar socialgrupp, etnicitet och kön i valet av skola? Vilket blir 
resultatet ur segregationssynpunkt?  
 
I Damgrens119 avhandling penetreras just frågan om föräldrars val av utbildning för sina barn. 
Damgren undersöker detta vid fyra fristående skolor med olika inriktning och i olika typer av 
kommuner. Varför har dessa föräldrar valt en fristående skola? Skiljer sig dessa föräldrar från 
andra i något påfallande avseende? Han är också intresserad av företrädare för de olika 
kommunerna och deras attityd till de fristående skolorna och till föräldrarna där. Avhandlingen 
visar tydliga resultat gällande föräldrarnas partipolitiska hemvist. Denna skiljer sig påfallande åt 
mellan skolorna. Den konfessionella skolan har en stor majoritet kd-röstande föräldrar, medan 
den fristående skolan med allmän profil har en dominans av V-röstande föräldrar. Detta skulle 
kunna innebära att om det finns ett starkt partipolitiskt genomgående mönster i föräldravalet finns 

                                                
113 Daun, H. (1998). The Comprehensive School and Educational Restructuring in Sweden. I Restructuring Education in Europe 

– Four Country Studies EDS: Daun & Benincasa). Reports from the Institute of International  education. 

114 Miron, G. (1998). Restructuring Education in Sweden. In: Education and the Scandinavian Welfare State in the Year 2000. 
Equality, Policy, and Reform (Ed. Arild Tjeldvoll). NY & London: Garland Publishing Inc.. 

115 Nilsson, (2002). 

116 Johansson, S-Å. (2001). Fristående skolor eller kommunala? Vägval i skolans historia. 

117 Nilsson, I. (2002).  

118 Kjellman, A.-C. (2001). ”Hurra för valfriheten” – men vad ska vi välja? 

119 Damgren,  (2002). 
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en risk att det fungerar segregerande. Barnen skulle omges av barn och föräldrar med homogen 
social referensram. Damgren skriver… ”Dessutom visar denna studie, att det inom var och en av 
de undersökta skolorna finns en stark ideologisk gemenskap. Detta måste å ena sidan underlätta 
för skolan att utveckla sociala normer, men å andra sidan, kanske det kan försvåra för elevernas 
relationer till andra mindre homogena grupper… Den förändring som pågår mot allt fler skolor 
med allmän inriktning kan vara en indikation på en ökande polarisering och att klassociala motiv 
för att välja skola ökar i betydelse”.120  
 
Bergström & Sandström121 har gjort en av de mer uppmärksammade studierna av fristående 
skolor under senare år. Det är ESO-rapporten: Konkurrens bildar skola – en ESO-rapport om 
friskolornas betydelse för de kommunala skolorna. Författarna till denna rapport är ekonomer och inte 
pedagoger. Deras intresse är fokuserat till konkurrensfrågan, och då särskilt vad konkurrens i en 
kommun mellan olika skolor kan betyda för elevernas kunskapsnivå i den kommunen. Resultaten 
pekar på att konkurrens gynnar alla skolor och alla elevers kunskapsutveckling. De gör sig alltså 
inte till tolk för den annars vanliga uppfattningen bland forskare, att det skulle finnas förlorare, 
både bland elever och bland skolor, när tävling konkurrens och marknadsmekanismer förs in i det 
svenska skolväsendet.122 Det är detta som var uppseendeväckande med denna rapport eftersom 
forskningsresultat123 visar att elevers kunskapsnivå är en av de mest komplicerade frågor man kan 
studera. Daun gav rapporten hård kritik i Pedagogisk Forskning,124 där han, utöver det som just 
nämnts, även framhöll att skolornas drastiska budgetnedskärningar under 1990-talet inte tillåtits få 
det utrymme i analysen, som behövts. Den mest grundläggande kritiken, enligt Daun, är dock att 
författarna misslyckats att peka på kausalförhållanden mellan olika bakomliggande faktorer. Det 
kan tänkas att samma bakomliggande faktorer (t ex högutbildade föräldrar) kan ge såväl många 
fristående skolor, hög kommunal satsning ekonomiskt på skolan samt genomsnittligt höga 
studieresultat. 
 
Friskolornas Riksförbund har i sin rapport ”Fakta om friskolor”125 undersökt föräldrars attityder till 
skolvalsfrågan. Deras resultat visat att föräldrar och elever generellt uppskattar att få välja skola. 
Det är 86 procent av föräldrar med barn i kommunala skolor som tycker att valmöjligheten är bra 
och 95 procent av föräldrar till barn i fristående skolor gör det samma. För föräldrarna i de 
fristående skolorna är det viktigaste skälet skolans pedagogiska idé, men även att skolan är liten, 
närbelägen, trygg och har bra lärare. Att skolan är fristående saknar i stort sett betydelse när 
föräldrarna gör sitt aktiva val: Det viktiga är att de anser att skolan är bra för deras barn. För de 
som valde kommunal skola är det viktigast att skolan är närbelägen. Andra viktiga skäl är att det 
finns kamrater i skolan och att den är liten, trygg och har bra lärare. 
 
De senaste åren har Skolverket framlagt några rörande denna studie intressanta rapporter. Det är  
 
 
 
 

                                                
120 Damgren, (2002). s 47. 

121 Bergström, F. & Sandström, M. (2001). ESO-rapport, (2001:12) Konkurrens bildar skola – en ESO-rapport om friskolornas betydelse 
för de kommunala skolorna  

122 Nilsson, I. (2002). 

123 Ibid. 

124 Daun, H. (2000). Vilken konkurrens gynnar vem i skolan? Pedagogiks forskning i Sverige, 5, 4, ss 307 – 310. 

125 Friskolornas Riksförbund, (2005). Fakta om friskolor. 
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framförallt de tre rapporterna: 
 

� Valfrihet och dess effekter inom skolområdet – en sammanfattning126  
� Skolor som alla andra? Med fristående skolor i systemet 1991–2004127   
� Vad händer med likvärdigheten i svensk skola? - En kvantitativ analys av variation i 

måluppfyllelse och likvärdighet över tid128. 
 
Studien Valfrihet och dess effekter inom skolområdet – en sammanfattning behandlar begreppet valfrihet, 
men också hur valfriheten utnyttjas och hanteras på både kommun- och individnivå. Den 
omfattar föräldrars och kommuners uppfattningar, attityder och policy när det gäller 
valfrihetsfrågor. När det gäller valfrihetens effekter fokuseras på skolutveckling, inflytande och 
segregation. Resultaten visar att särskilt fristående skolor väljs av föräldrar med eftergymnasial 
utbildning och aktivt skolval förekommer generellt sett betydligt oftare i storstadskommuner. Lite 
tillspetsat skulle man kunna säga att sannolikheten för att föräldrar gör skolval ökar dramatiskt om 
de bor i en stor stad och är högutbildade. Det framkommer en något splittrad bild när man tittar 
på valfrihetens effekter i fråga om skolutveckling. För vissa skolor i medvind tycks valfrihet ha 
gynnat profilering och mångfald medan s.k. bortvalsskolor saknar förutsättningar till utveckling. 
Det konstateras att valfrihet kan för glesbygdskommuner innebära kostnadsökningar. I fråga om 
inflytande är bilden något delad även om huvudtendensen är att föräldrar ser valfrihet som en 
positiv drivkraft för engagemang. I fråga om valfrihetens effekter på segregation framkommer en 
enhetlig bild.  Den visar att valfrihet leder till att profilskolor lockar till sig vissa kategorier elever 
och att kvalitetsskillnaderna mellan olika skolor ökar.  
 
Skolverkets undersökning, Skolor som alla andra? – med fristående skolor i systemet 1991–2004, tar 
utgångspunkt i kvalitetsskillnader mellan fristående och kommunala skolor. Den vill ge svar på 
vilka kvalitetsrelaterade konsekvenser som kan skönjas till följd av förekomsten av fristående 
skolor, hur valmöjligheterna/mångfalden påverkas till följd av fristående skolor samt vilka 
ekonomiska konsekvenser de fristående skolorna medfört för kommunerna. Resultaten visar när 
det gäller kvalitet och bidrag till kvalitetsutveckling måste skolors olikheter poängteras. Något 
generellt är mycket vanskligt att säga om fristående skolor i dessa avseenden. När det gäller 
valmöjlighetsaspekten visar det sig att möjligheten att välja fristående skola har ökat markant de 
senaste 15 åren.  Allt fler föräldrar och elever utnyttjar valfriheten. Att välja en fristående skola 
kan innebära att man väljer ett visst önskvärt socialt sammanhang och därmed väljer bort ett 
annat. Detta har för föräldrar visat sig vara betydelsefullt vid valet av fristående skola. Analysen 
visar att när det gäller ekonomiska konsekvenser finns det i storstadsregionerna en samvariation 
mellan genomsnittlig elevkostnad och andelen elever i fristående grundskolor. Det blir dyrare för 
dessa kommuner ju fler elever som går i fristående grundskolor. Detta kan bero på att 
kommunerna satsat extra inom skolsektorn för att höja kvaliteten på verksamheterna. Men 
kostnaderna kan också ha blivit högre som en direkt följd av fristående skolors etablering. För 
övriga kommuner gäller det motsatta. I dessa har kostnaderna blivit lägre. En slutsats som kan 
dras är att ökad konkurrens inom skolområdet inte automatiskt leder till lägre kostnader.  
 
I rapporten Vad händer med likvärdigheten i svensk skola? – en kvantitativ analys av variation i måluppfyllelse 
och likvärdighet över tid, vars huvudsyfte är att, genom att använda flera sinsemellan oberoende 
datakällor, ta fram en bild av hur variation och likvärdighet i det svenska grundskolesystemet har 

                                                
126 Skolverket, (2003). Valfrihet och dess effekter, Skolverkets rapport nr 230. 

127 Skolverket, (2005). 

128 Skolverket, (2006).  
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förändrats de senaste åren. Rapporten menar att det svenska skolsystemet under 1990-talet 
genomgått flera stora reformer, vilka kan tänkas ha påverkat förutsättningarna för ett likvärdigt 
skolsystem. De reformer som pekas på är t.ex. kommunaliseringen, valfrihetsreformerna, 
övergången från regelstyrning till mål- och resultatstyrning samt ett nytt kriterierelaterat 
betygsystem. I resultaten syns det tydligt att spridningen mellan skolors resultat ökar och att detta 
troligtvis har att göra med en ökad skolsegregation. Ett aktuellt exempel, som ges i rapporten, på 
att skolsegregationen ökar, både i form av såväl synlig som osynlig segregation, beskrivs i en artikel i 
Dagens Nyheter, den 24 november 2005. Denna artikel handlar om studiemotiverade flickor, som 
flyr från en invandrartät förortsskola i Stockholm. Flickorna söker sig till skolor i innerstan och 
kvar i förorten blir framför allt pojkar med utländsk bakgrund. Detta kan innebära allvarliga 
konsekvenser för likvärdigheten i det svenska skolsystemet då det finns risk för att elever inte ges 
samma möjligheter att prestera väl då de i högre utsträckning än förut kan påverkas av sin ovanligt 
bra eller ovanligt dåliga omgivning, dvs. vissa elever gynnas och vissa elever missgynnas. I 
slutändan, menar Skolverket, kommer bedömningen av hur allvarliga konsekvenserna är för 
likvärdigheten i det svenska skolsystemet att bero på hur man vill definiera likvärdighet. 

 
3.2   Internationellt 

Den internationella forskningsöversikt som jag här kommer att göra berör USA och 
Storbritannien. Detta motiveras av att det här finns dels en ganska omfattande forskning om 
fristående skolor och dels att det i dessa länder ställs många av de frågor som också ställs i Sverige. 
Det finns också erfarenheter av att skolpolitik och förändringar av skolväsendet exporteras och 
importeras. Trenden är att Sverige framförallt påverkas av dessa två länder. 

Den förändring i svensk skolpolitik,129 som skisserats förändrade snabbt villkoren för fristående 
och offentliga skolorna. Den förändring i skolpolitiken som i Sveriges skedde, hade tidigare tagit 
fart i USA och inneburit genomgripande förändringar där liksom i England.130  

Utvecklingen på området privata eller fristående skolor i USA är viktig för svenskt skolväsende. 
Det finns historiskt sett många exempel på överspridningseffekter från amerikansk skolpolitik till 
svensk. De nyliberala inslagen i dagens skolpolitik med ökad valfrihet och föräldramakt formades 
först i USA, spreds sedan vidare till Storbritannien och därifrån vidare till Sverige.131  

I USA går 80 procent av eleverna i den offentliga skola som de tilldelats. 11 procent går i en vald 
offentlig skola och 9 procent i en privat skola. Fördelningen av elever på olika skolformer är inte 
jämn, varken socialt eller geografiskt. Då familjens inkomst överstiger 50 000 USD går 20 procent 
i en privat skola. Trots detta finns ett relativt starkt stöd bland befolkning för existensen av 
valmöjligheter.132 Olika påtryckningsgrupper, ibland s.k. tink-tank,133 arbetar för att stärka 
privatiseringspolitiken. I USA har också ett antal program för att variera och utvidga utbudssidan 

                                                
129 Se tidigare beskrivning avsnitt: 2.3 Det utbildningspolitiska systemskiftet s 21. 

130 Nilsson, (2002). 

131 Se Whitty, G. & Edwards, T. (1998) School chice Policies in England and the United States: an exploration of their origins 
and significance. Comparative Education, 34 2, s 221-227 för en beskrivning av bl a de institutioner som har betydelse för 
förmedling av den nya skolpolitiken. 

132 Cohn, E. (1997). Public an Private School Choices: Theoretical considerations an Empirial Evidence.  

133 Detta är påtryckningsgrupper som hävdar att det egna landet håller på att förlora sin plats i den globala konkurrensen. De 
önskar reducera välfärdsekonomin och främjar privata intressen. I USA finns starka band till ”den kristna koalitionen”. Whitty 
& Edwards (1998) nämner Hudson Institute som är ett center både för liberal politik i allmänhet och för ”value, culture and 
religion in human affairs”.  
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prövats. Här kan nämnas charterschools,134 voucherprograms135 och ekonomiskt stöd för 
skolskjuts mm. Syftet med alla insatser sägs vara att motverka en social snedrekrytering till högre 
utbildning och ge barn från fattiga miljöer studiemöjligheter.136 En särskild debatt har väckts kring 
den kristna högerns framgångar, som i vissa fall inneburit skattefinansierad undervisning i 
kreationism137 och i bokstavstrogen bibelläsning. Under senare tid har också hemskolerörelsen 
diskuterats flitigt, det vill säga tendensen att fler föräldrar föredrar att undervisa sina barn i 
hemmet, ibland under långa perioder. Detta fenomen har inneburit en av de mest genomgripande 
förändringarna inom amerikanskt skolväsende. Inte sällan görs detta mot religiös bakgrund och 
med stöd av de organisationer som också stöder starkt konfessionellt grundad skolundervisning.138 

Utvecklingen i USA har betydelse för diskussionen i Sverige på minst två plan. Dels övertas 
många tendenser som först utvecklats i USA senare av europeiska länder. Vidare finns många 
gånger en forskning kring de aktuella företeelserna, vilket gör att det är möjligt att foga in nya 
skolfrågor i ett sammanhang. Just nu verkar till exempel hemskolerörelsen främmande för den 
svenska utbildningstraditionen, men just den växlingsrika historiska förändringen på 
undervisningsområdet pekar på att det förmodligen inte förblir så.139 

Också i Storbritannien pågår en radikal omstrukturering av skolväsendet. Detta görs inom ramen 
för en nyliberal utbildningspolitik med mottot: ”choice and diversity” – mångfald och valfrihet. 
Privatisering, ökad testning och kontroll samt nya former för ”partnership”140 utgör betydande 
inslag.  

Denna omstrukturering har pågått sedan slutet av 1980-talet, där utbud och efterfrågan styrts 
inom en ”quasi-market”. Detta är ett begrepp, som brittiska forskare använder, och avspeglar 
dubbelheten i politiken, ett ökat utbud och ökad valfrihet för ”kunderna”, men för övriga parter 
en stärkt styrning och kontroll. De brittiska skolreformerna kan sägas ha två sidor – en 
liberaliserande (i nyliberal form, t ex det fria valet av skola) och en kontrollerande (t ex ökad 
testning). Den liberaliserande sidan gäller förhållningssättet till föräldrarna och familjerna, medan 
den styrande och kontrollerande riktas mot skolor och lärare.141 

Simons142 pekade redan 1988 på de demokratiska tveksamheterna i de pågående förändringarna 
inom brittiskt skolväsende. I Storbritannien fanns väl fungerande kanaler för demokratiska beslut 
och inflytande från olika parter. Vad skulle nu resultatet bli om skolans mål, att stödja en jämlik 
och social struktur samt rättvisa utbildningschanser, överläts på den fria ”föräldramarknaden” och 

                                                
134 Charter schools är offentliga skolor som får utvidgat stöd genom särskilt kontrakt. 

135 Vouchers är ett ekonomiskt stöd för utbildning av barn i fattiga familjer, mot en särskild kupong. 

136 Metcalf, D. & Tait, P. (1999). Fre Market Policies and Public Education: What is the ’Cost of Choice? Phi Delta Kappa. Http://www. 
kvia.net/pdkintl/kappan/kmet9909.htn 

137 Kreationism är generellt en religiös eller metafysisk åskådning som inte godtar den vetenskapliga beskrivningen av livets 
utveckling i evolutionsteorin utan istället förespråkar övernaturlig design, Vetenskapsfilosofen Robert T. Pennock definierar 
till exempel kreationism som "...the rejection of evolution in favour of supernatural design". Pennock, R. T. (2003) Creationism 
and Intelligent Design, Annual Review of Genomics and Human Genetics. (Vol. 4: 143-163).  

138 Hemsidan för tidskriften Rethinking School: http:www.rethinkingschools.org 

139 Nilsson, (2002). 

140 Simon, B. (1988). Bending the Rules. The Baker Reform of Education.  

141 Walford, G. (2000). Policy and Politics in Education. Sponsored Grant-Maintained Schools and Religious Diversity. 

142 Simon, (1988). 
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övriga beslut kring skolans kontroll, innehåll och resultat centraliserades? Denna demokratiska 
fråga kvarstår som den centrala hos många av dagens engelska pedagogiska forskare.143 

Brittiska forskare,144 som följt den brittiska skolpolitiken, har i huvudsak också kritiserat den. De 
menar att politikens grundläggande postulat aldrig prövats och att de oönskade effekterna aldrig 
systematiskt granskats. Många anser att segregationen avseende socialklass, kön och etnicitet har 
ökat. Den nuvarande labourregeringen har inte brutit med huvuddragen i den nyliberala politiken. 

I England finns 2 260 registrerade fristående skolor. Omkring en halv miljon elever får varje år sin 
utbildning i en fristående skola. En stor variation finns företrädd vad det beträffar inriktning och 
utformning på dessa skolor. En del är internatskolor, andra är riktade mot elever med 
inlärningssvårigheter, en del skolor är selektiva i intaget, andra accepterar alla som söker. Idag är 
48 procent av eleverna flickor. Flickornas privata internatskolor har aldrig haft den prestigestatus 
som vissa av pojkskolorna traditionellt haft.145 

Skolpolitiken i Storbritannien har, och har haft, stor betydelse för Sverige. Undersökningar har 
visat att såväl allmänna förändringstendenser som konkreta förslag ofta förs över till Sverige. 
Inom den allt viktigare utbildningsdiskussionen i EU kommer en ökad harmonisering av 
strukturer och innehåll i skolor att fortgå, och med all sannolikhet kommer vi allt mer att påverkas 
av de andra medlemsländernas skolpolitik.146 

3.3   Sammanfattning 

Det är svårt att jämföra skolor och skolutveckling i olika länder. Den historiska och kulturella 
kontexten är vanligen mycket olika.  

I Sverige har det sammantaget gjorts ganska lite pedagogisk forskning om olika typer av 
utbildningsformer och den som genomförts har ofta haft formen av översiktlig policyanalys i 
rapportform. Komplicerade fördjupande forskningsproblem, som berör området, har sällan 
formulerats. 
 
I det historiska perspektivet har föräldrar ofta valt privata skolor ur ett substitutionerande 
perspektiv. De tidigare flickskolorna är i Sverige ett sådant exempel. Under efterkrigstiden har 
önskemålen om alternativa pedagogiska metoder ökat. 

Under senare tid har ett antal studier behandlat frågor som sammanhänger med svenskt 
utbildningsväsende och dess förhållande mellan offentlig och privat undervisning. Dessa 
undersökningar eller texter har inneburit allomfattande nationella analyser, där skolförändringarna 
som penetrerats i allmänhet setts som en del i ett större systemskifte.  
 
Många av de undersökningar som gjorts har skett i form av statliga utredningar, som har utgjort 
grund för finansieringsdiskussioner kring det svenska skolväsendet. De är därför ofta 
beskrivningar av vilka typer av skolor som förekommer och handlar om hur förskjutningen från 

                                                
143 Nilsson, (2002). 

144 Demaine, J. Education Policy and Contemporary Politics. (1999). Walford, G. (2000). Whitty, G. (2001). Privatisation an Marketisation 
in Education Policy. Paper delivered at  a NUT conference in London 21/11 2000. 

145 Walford, (2000).  

146 Nilsson, (2002). 
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offentlig mot privat undervisning ser ut. På senare år har några utredningar hanterat 
skolreformernas effekter på skolområdet. 
 
Skolvalsfrågan i Sverige är aktuell och påverkar det svenska skolväsendet på olika nivåer. Det är 
inte entydigt att det är enbart en viss pedagogik som gör, att man söker sig till skolor med 
pedagogiska alternativ. Kombinationer med andra motiv är vanliga – till exempel skolans storlek. 
För många föräldrar är skolans sociala sammansättning viktig. 
 
De internationella studierna utgår oftast ifrån att man väljer till något - choice, medan en del av de 
svenska studierna under senare år, redovisar att man söker sig från något - exite. Både i Sverige och 
i andra länder söker man sig till skolor med religiös och med etnisk inriktning.  Det förefaller mera 
vanligt utomlands, än i Sverige, att man söker sig till elitistiska eller någon form av segregerande 
skolor.  

Nästan inga undersökningar har gjorts om hur eleverna utvecklats efter att ha gått i en kommunal 
respektive fristående skola eller av de kvalitativa effekterna av olika typer av pedagogik eller 
metodik. Trots att det i olika sammanhang ställts krav på att erfarenheterna från de fristående 
skolorna skulle vara till nytta för den allmänna skolutvecklingen, föreligger endast någon enstaka 
studie med sådan inriktning. 

Nedanstående sammanställning sammanfattar de motiv som föräldrar i den studerade litteraturen 
angett för att välja skola och utbildning för sina barn: 

� Skolans status och rykte 

� Undervisningens kvalitet 

� Skolans atmosfär, miljö och storlek 

� Avståndet mellan hemmet och skolan 

� Pedagogik, metod, disciplin 

� Etnicitet, segregation och ideologi 

� Kamratval 

� Övrigt 
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Föräldrainflytande! 

Jämlikhet? Likvärdighet? 

Valfrihet! 

Segregation? 

Utbildning - en demokratisk rättighet 
Skolans uppdrag – att fostra 

demokratiska samhällsmedborgare  

Begreppen i ett pedagogiskt sammanhang 

4   Teoretisk referensram 

Denna studie skulle kunna ha sin hemvist i olika akademiska discipliner. Den skulle kunna ha sin 
tyngdpunkt i psykologi, sociologi, eller statvetenskap. För mig är dess huvudinriktning emellertid 
pedagogisk. Den vill sätta fokus på föräldrars ambitioner att ge sina barn den, i deras tycke, bästa 
utbildning i en kommunal eller en fristående skolas regi. 
 
De teoretiska utgångspunkterna i denna studie är olika aspekter på demokratibegreppet. Detta 
avgränsas här till valfrihet, jämlikhet och likvärdighet samt till begreppet segregation. Dessa 
begrepp har valts eftersom de framkommit i litteraturstudierna och ofta hörts i debatten. 
Ytterligare en utgångspunkt för studien är föräldrainflytande.  
 
I studien är det utbildning som blir den sammanhållande länken i kontexten genom att det är valet 
av utbildning som undersöks. Detta sätts i relation till de ovan nämnda aspekterna av 
demokratibegreppet. Begreppen utgör en ram för studien och de kommer att belysas ur flera 
perspektiv. 
 
4.1 Demokratibegreppet  

Vad händer med samhällets krav utifrån demokratiska principer angående allas rätt till en jämlik 
och likvärdig skola och skolans uppdrag att fostra demokratiska samhällsmedborgare när föräldrar 

får ökade möjligheter till inflytande 
genom ökad valfrihet av 
utbildning? Demokratibegreppet i 
förhållande till föräldrars val av 
utbildning kan belysas ur olika 
perspektiv. I ett samhällsperspektiv 
kan det konstateras, att det under 
de senaste decennierna pågått en 
samhällförändring, som påverkats 
av olika politiska strömningar, så 
som nyliberalism, nykonservatism, 
welfareism och postmodernitet.  
Enligt Daun147 kom dessa 
strömningar att påverka samhällets 
omstrukturering i riktning mot en 
allt högre grad av 
marknadsanpassning. Betoning har 
legat på individens rätt, familjens 
värde, människans fria val, ett ökat 
utrymme för det privata och det 
civila i samhället. Detta innebär i 
samband med utbildningsfrågan att 
den allt mer kommit att ses som en  

Figur 6. Begreppen i den teoretiska referensramens relation till varandra 

 

                                                
147 Daun, (1998).  
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individuell fråga. I ett utbildningsperspektiv har ett antal reformer främjat en ökad valfrihet av 
utbildning för enskilda individer/familjer.  
 
Skolans uppdrag som samhällsfostrare, där grundlägganddemokratiska principer stått i fokus, har i   
detta sammanhang blivit ifrågasatt. I ett individperspektiv kan man se att en förskjutning skett 
från den stora demokratin till den lilla, där föräldrars beslutanderätt, inflytande och makt ökat och 
blivit avgörande i valet för barnens utbildning.148 
 
4.2 Valfrihet 

Begreppet valfrihet har, angående utbildningsområdet, använts med olika innebörd vid olika tider. 
Begreppet valfrihet, som sådant, relaterat till skolsektorn förmodligen kommit för att stanna. 
Däremot går tolkningarna av begreppet isär, liksom tankarna kring tillämpningen av det. Frihet att 
välja skola har, som tidigare redovisats, en lång tradition. Dock har valfriheten i praktiken varit 
ganska begränsad av rent praktiska skäl. Ett skäl är att historiskt sett har valmöjligheten framför 
allt varit begränsad, därför att de flesta föräldrar helt enkelt inte har haft råd. Ett annat skäl är att 
det i större delen av landet inte funnits något att välja mellan. I samband med 
samhällsutvecklingen, inom såväl näringsliv som välfärdssektorer, ökade kraven på att skapa 
längre och bättre utbildningar med olika alternativ.149 Dessa krav har Sverige tillmötesgått genom 
flera olika skolreformer under 1900-talet. Den offentliga skolan blev trots allt så småningom 
kritiserad för att fastna i sina former. Detta ledde till att diskussionen angående valfrihet och 
skola/utbildning tog fart, framförallt under 1980-talet. Frågan har naturligtvis präglats av vilka 
regeringar som suttit vid makten. Både socialdemokrater och moderater har sett positivt på 
valfrihet. Åsikterna har dock gått isär när det kommer till förklaringar av begreppet och hur 
valfrihet i praktiken skall användas. Under 1970- och 1980-talen skedde en successiv brytning i 
synen på föräldrars förhållande till skolan. Brytningen skedde i samband med att de politiska 
intentionerna om att skapa en mer jämlik, likvärdig och effektiv skola kom på skam och 
förhoppningar började knytas till föräldrarna och vilka insatser de kunde bidra med. Det är när 
den socialdemokratiska utbildningspolitiken börjar tala om ”parent involvement” på ett mer 
individuellt plan, och ”parent participation” för att uppnå ett mer kollektiv föräldrainflytande, som 
de konservativa krafterna börjar tala om ”parent´s rights” och ”choice”.150 Denna skillnad har inte 
funnits tidigare utan växte fram, när de jämlikhetsskapande intentionerna på ett tydligare sätt ville 
knyta hemmet och skolan till varandra. Den konservativa skolideologin ersatte begreppen rättvisa 
och jämlikhet med (föräldrars) rättigheter, samtidigt som ett mer marknadsorienterat 
utbildningssystem tog form.151  

Valfrihetsprincipen kan sägas utgöra en specifik innebörd av relationen mellan föräldrar och skola. 
Kärnan i den handlar om att utbildning i ökad utsträckning börjar betraktas som en 
familjeangelägenhet, som en individuell/privat angelägenhet och som en instrumentellt 
individorienterad angelägenhet och i minskad utsträckning som en statlig, gemensam och 
kollektivt bildande angelägenhet. Det innebär en avlänkning av statens (politikens) roll och ansvar 
för utbildningen. Det är konsekvensen av denna avlänkning och de effekter som detta för med sig 
som kritiker av ett marknads- och valbaserat skolsystem ofta siktar in sig på.152 

                                                
148 Englund, (1995).  

149 Damgren, (2002). 

150 Eriksson, (2004). 

151 Ibid. 
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Rudvall153 menar att fler självständiga och initiativrika människor idag ställer krav på större 
valfrihet. Det som kan konstateras i detta sammanhang är att synen på valfrihet inom skolområdet 
varierar idag avseende i första hand socioekonomiska faktorer. Rudvall menar att om den trenden 
fortsätter, så kommer en polarisering att äga rum när det gäller synen på de reformer inom 
skolområdet som bär spår av idéer om valfrihet.  
 
En försiktig tolkning är att ”slaget om valfriheten” ännu inte är över. För att positiva 
föreställningar om valfrihet skall etableras över tid, även efter det att institutionella lösningar 
genomförts med valfrihet som kännetecken, måste valfrihet kunna kopplas samman och 
identifieras med andra positiva värden som fördjupad demokrati, pedagogisk utveckling och 
rättvisa. Om valfrihet istället sammankopplas med ökade skillnader, segregering och därmed 
orättvisa, kommer osäkerheten kring värdet av idéer om valfrihet på skolområdet på sikt att 
undergräva reformernas legitimitet.154 
 
4.3 Jämlikhet och likvärdighet 

Begreppet valfrihet är i betydande utsträckning relaterat till två andra centrala begrepp inom 
utbildningsväsendet och skolpolitiken, nämligen jämlikhet och likvärdighet.  
 
Skollagen155 föreskriver att utbildningen inom varje skolform skall vara likvärdig, oavsett var i 
landet den anordnas. 
 
Lpo 94156 anger att undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den 
skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. 
 
De två begreppen jämlik och likvärdig är dock inte identiska. Jämlikhet, menar Jönsson,157 avser 
ett tillstånd eller en relation mellan individer och grupper av människor. Skolan är jämlik när 
resursfördelningen är sådan att alla elever har en ”fair” chans till utbildning. Björklund158 menar 
att begreppet likvärdighet inte tar sin utgångspunkt i relationen mellan olika individer och grupper 
utan i ”skolprodukten”. En viktig dimension i sammanhanget blir förstås att skapa förutsättningar 
för likvärdiga spelregler mellan kommuners skolor och mellan kommunala och fristående skolor.  
 
Ambitionen med likvärdighetsprincipen kan uttryckas i termer av jämlikhet både på individ- och 
systemnivå: På individnivå har alla elever rätt att omfattas av principen lika möjligheter till 
utbildning. Som exempel kan tas att, när en elev har behov av särskilt stöd, måste samhället 
anordna stöd för att åtminstone på resursnivå garantera jämlikhet. På systemnivå har alla 
kommuner och skolor skyldighet att erbjuda en likvärdig utbildning oavsett var den anordnas i 
landet.159 Denna syn på likvärdighet hävdas i skolpolitiken av det socialistiska blocket. Man kan 
säga att denna syn begränsar utrymmet för valfrihet, dvs. behovet av valfrihet minskar om alla 
skolor erbjuder likvärdig utbildning av hög kvalitet. Den borgerliga skolpolitiken betonar hellre en 

                                                
153 Rudvall, (1995). 

154 Skolverket, (2003). 

155 Skollagen, 1 kap. 2 §. 

156 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94.  

157 Jönsson, I. (1995) Jämlikhet demokrati och likvärdig utbildning. I Skolverket, Likvärdigheten i skolan: En antologi. 

158 Björklund, A; Edin P-A; Fredriksson P. & Kreuger A. (2003). Den svenska skolan– effektiv och jämlik? 

159 Skolverket, (2003).  
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annan aspekt av likvärdighetsbegreppet, ”lika tillgång”, vilket enligt ett borgerligt synsätt 
förutsätter att kommunala och fristående skolor likställs. I det borgerliga synsättet eller 
tanketraditionen som bortser ifrån att ta hänsyn till utfall, vilket man inte gör inom det 
socialistiska synsättet. Från borgerligt håll betonar man värdet av ”allas möjligheter till optimal 
utveckling”, vilket redan på begreppsnivån förutsätter olikheter, variationer och skillnader mellan 
olika elever. Därmed står likvärdighetsprincipen inom en borgerlig konception inte alls i 
motsatsställning till valfrihet.160 Sammanfattningsvis kan det konstateras att begreppen jämlikhet, 
likvärdighet på olika sätt kan länkas till begreppet valfrihet. 

4.4 Segregation 

För att ta sig an begreppet segregation behöver det först klargöras vad det egentligen innebär och 
ur vad det uppstår. Denna redogörelse utgår därför ifrån begreppet integration. Integration 
beskriver en process i samhället. Den klassiska sociologiska synen på en integrationsprocess är 
oftast relaterad till migrationsrörelser, där hela befolkningsgrupper, som flyttar till andra länder 
och kulturer, slussas in och blir delaktiga i de samhällen de flyttar till. När så inte sker talar man 
alltså i termer av segregation och ett segregerat samhälle. För att segregation skall föreligga måste 
den faktor som åstadkommer detta tillstånd, enligt SOU,161 vara av hindrande betydelse för vissa 
människor. 

Segregation är i de flestas mening en negativ och icke önskvärd företeelse, medan begreppet 
integration har en mer positiv klang. Detta motsägs i viss mån av att vi allmänt hävdar att vi lever i 
– och även fortsättningsvis skall leva i – ett mångkulturellt samhälle. Integration som leder till 
total assimilation av olika etniska, språkliga eller kulturella grupper är alltså enligt samhällets 
formuleringar inte att se som ett önskvärt slutmål för en integrationsprocess.162 

När det gäller valfrihet och utbildning ställs denna samhälleliga målambivalens på sin spets. Här 
kan önskan hos människor att föra sitt kulturella, språkliga, sociala och/eller religiösa arv vidare 
till sina barn krocka med det svenska samhällets krav på en utbildning och uppfostran kring en 
gemensam värdegrund.163 

Uppfattningen att det är värdefullt, att barnen i skolan möter olika synsätt, angående hur man bör 
tänka och leva, har minskat till förmån för föräldrars strävan att skydda sina barn för inflytelser de 
inte önskar.164 Här har perspektivet svängt i jämförelse med Fridtjuv Bergs motiv till 
enhetsskoletanken (se s 18) och skolans uppdrag. 

En annan faktor som påverkar är kraven på föräldrainflytande liksom en större medvetenhet om 
boendesegregationens konsekvenser. Medelklassföräldrar, som kommit att bo i ett 
lågstatusområde, kan känna behov av att sända barnen till skolor i mer studiemotiverade områden. 
Här kan man diskutera vilka föräldrar som faktiskt använder sig av valfrihetsprincipen. Skiljelinjen 
kan sägas gå mellan mer eller mindre initiativrika och omvärldsorienterade föräldrar, som finns 
inom alla socialgrupper. Även om initiativförmågan skulle finnas i högre grad hos välbärgade och 
välutbildade föräldrar vill även arbetarklassens föräldrar intressera sig för att ge sina barn en god 

                                                
160 Skolverket, (2003).  

161 SOU (1992:28). Föräldraperspektiv på skolan, en analys från två håll. 

162 Skolverket, (1997). Barn mellan arv och framtid.  

163 SOU (1990:44) Maktutredningen. 

164 Damgren, (2002).  
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skolgång. Ett välkänt faktum är, att exempelvis invandrarföräldrar ofta sätter mycket högt värde 
på möjligheten till god utbildning.165  

Eftersom närhetsprincipen varit den enda regeln för ett barns placering i kommunal skola, så blir 
skolorna lika segregerade som bostadsområdet i sin helhet. Boendet är ofta segregerat efter 
etniska linjer eller efter ekonomiska förhållanden. Det kommer alltid att finnas en grupp 
människor, som önskar ge sina barn, vad de tror är, en finare utbildning och kamratkrets.166  Det 
kan konstateras att i högstatusområden har lärarna som regel längre erfarenhet, den sociala 
stabiliteten är hög och omflyttningen låg bland både lärare och elever. Välmeriterade lärare 
tenderar att söka sig till ”lugna” skolor i stabila områden. I högstatusområden betonas vidare 
skolkunskaper och betyg, medan arbetet i lågstatusområden är mer problemorienterat och inriktat 
mot den omedelbara sociala verkligheten.167 

Det som i sammanhanget blir intressant är om valet av skola skapar en segregerad miljö rent 
definitionsmässigt. Detta innebär skolor, som är segregerade i den meningen att de uppvisar en 
etnisk, religiös eller social homogenitet, som inte är slumpmässigt tillkommen. Går det lika 
axiomatiskt att konstatera att den segregerade eller homogena miljö, som barnen upplever i 
skolan, är segregerande. Det skulle innebära att effekterna av den homogena miljön kommer att 
bestå eller förstärkas även efter skoltiden. Det betyder att man kan hävda att de ekonomiska, 
sociala och kulturella effekterna för de enskilda eleverna av skolsegregationen är övervägande 
negativa. Detta är förstås mycket svårt att fastställa.168   

Att den smygande differentieringen, som har att göra med hela samhällsutvecklingen, i riktning 
mot ökade skillnader mellan människor på en rad områden, är svår att göra något åt genom 
politiska beslut enbart gällande skolan,169 Det är också svårt att idag göra objektiva och 
välunderbyggda bedömningar kring skolors segregerande effekter.170 

4.5 Föräldrainflytande 

Föräldraengagemang och föräldrainflytande i skolan är ett ämne som fått större uppmärksamhet 
sedan 1990-talet. I den skoldebatt, som finns om föräldrainflytande, är det emellertid ibland 
oklart vad som åsyftas med föräldrainflytande/engagemang. Enligt Ribom171 sker en förändring 
i formuleringarna kring samarbetet med skolan från och med betänkandet "Skola för 
delaktighet".172 I den och i de följande Styrnings- och ansvarspropositionerna173 görs en 
distinktion mellan individuellt och kollektivt inflytande, som inte förekommer i Lgr 80 eller i 
tidigare utredningar. 
 

                                                
165 Damgren, (2002).  

166 Bergström, &  Sandström, (2001). 

167 Arnman, G. & Jönsson, I. (1996) Olika för olika: aspekter på svensk utbildningspolitik. 

168 Skolverket, (1997).  

169 Damgren, (2002).  

170 Skolverket, (1997).  

171 Ribom, L. (1993). Föräldraperspektiv på skolan, en analys från två håll. 
172 SOU 1985:30. Skola för delaktighet. 

173 Utbildningsdepartementet, (1988/89). Skolans ansvar och styrning. (1990/1991). Om ansvaret för skolan. 
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Enligt den senaste läroplanen174 måste föräldrarnas inflytande öka men inget sägs om formerna 
för samverkan. Föräldrars rättigheter och skyldigheter finns inte fastlagda i läroplanens riktlinjer. 
Orsaken är att regeringen inte kan ålägga föräldrarna skyldigheter i förordningsform. 
Läroplanen175 talar för att samverkan mellan hem och skola ska bygga på att ge eleverna 
sammanhang och helhet. Här ses föräldrarna som en rik resurs, som en länk mellan skolan och 
verksamheterna utanför skolan.  
 

Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett 
kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa. Skolan 
skall därvid vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. 
Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen.176 

 
När maktutredningen177 undersökte sex aspekter av medborgarnas vardagsliv visade det sig att 
skolan var det område där de berörda, det vill säga föräldrarna, ansåg sig ha minst möjligheter att 
påverka. Detta trots målsättningar att öka brukarnas lokala inflytande. Möjligheterna att påverka 
skolan upplevdes som större genom ett byte av skola än genom påverkan ”inifrån”. Detta 
fenomen kallar Englund178 för ”Exit or voice”. Sedan maktutredningen presenterades har ansvaret 
för skolan decentraliserats och debatten kring föräldrainflytandet tagit fart. 
 
Skolverket179 pekar på att föräldrars vilja till inflytande ökat. Fler vill nu också vara med och 
bestämma innehållet i själva undervisningen. Man kan säga att bristen på inflytande har blivit 
större, eftersom klyftan ökat mellan hur mycket föräldrarna vill och hur mycket de anser att de 
kan vara med och bestämma i skolan. Även i den föregående undersökningen180 från 1997 
påverkade utbildningslängd grad av vilja till engagemang.  

Resultaten av andra studier181 visar att många föräldrar vill ha ett ökat inflytande över 
skolverksamheten. Det är dock inte så många som undersökt vad föräldrarna vill ha inflytande 
över. Där detta gjorts skiljer sig resultaten åt mellan studierna, beroende på vad de undersökt.  
 
Metell182 menar att det finns en skillnad mellan ett kollektivt och ett individuellt engagemang, 
där det sistnämnda är mest utbrett. De statistiska analyserna antyder att en förklaring till 
föräldrars engagemang är att barnets skolsituation inte är tillfredsställande. Hon har också funnit 
att en grupp föräldrar, de med gynnsamma socioekonomiska förhållanden, är engagerade 
oavsett barnets skolsituation. 
 

                                                
174 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo  94. s12 

175 Ibid. 

176 Ibid. s 12. 

177 SOU 1990:44. Skola för delaktighet. Betänkande från en arbetsgrupp inom 1983 års demokratiutredning. 

178 Englund, T. (1995). Den gemensamma grundskolan en historisk parentes. I: Utbildningspolitiskt systemskifte?  

 179 Skolverket, (2000c). Attityder till skolan.  

180 Skolverket, (1997).  
181  Ribom, (1993). Ståhle, (2000). Skolverket, (2000). Colnerud; Granström, &  Zetterholm, (2001). 

182 Metell, E. (2002) Föräldrainflytande i skolan - En uppföljningsstudie av föräldraengagemang i grundskolans årskurs två och fem. FoU-
rapport 2002:9. 
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Skolverket183 pekar på att intresset för föräldrainflytande gäller främst sådant som stöd till det egna 
barnet, mer än till själva undervisningen. Ståhle184 har också funnit att engagemanget är högt när 
det gäller utvecklingssamtal och läxor och mindre i skolfrågor i allmänhet. 
 
Den mesta forskningen om föräldrainflytande har kretsat kring socialklass eller utbildningslängd 
där det konstaterats att föräldrar från socialklass ett är mer engagerade i skolan och/eller har ett 
bättre samarbete med läraren.185 Ståhle186 har i sin studie inte funnit att utbildningslängd inverkar 
på engagemanget. Trots att personer från lägre socialklasser eller kortare utbildning visar på 
mindre engagemang så visar ett par studier att önskan om ökad kontakt med skolan är hög även 
bland dessa grupper.187 
 
4.6 Sammanfattning av de teoretiska utgångspunkterna  

De teoretiska utgångspunkterna för denna studie beskriver olika synsätt på individens förhållande 
till samhället. 

Demokratibegreppet i förhållande till föräldrars val av utbildning kan belysas ur olika perspektiv. I 
ett samhällsperspektiv kan det konstateras, att det under de senaste decennierna pågått en 
samhällförändring, som påverkats av olika politiska strömningar. Utbildningsfrågan har allt mer 
kommit att ses som en individuell fråga. I utbildningsperspektiv har ett antal reformer främjat en 
ökad valfrihet av utbildning. Skolans uppdrag som samhällsfostrare, där grundläggande 
demokratiska principer stått i fokus, har i sammanhanget blivit ifrågasatt. I ett individperspektiv 
har en förskjutning skett från den stora demokratin till den lilla, där föräldrars beslutanderätt, 
inflytande och makt ökat och blivit avgörande i valet för barnens utbildning. 
 
Valfrihet är ett mångtydigt begrepp, vars innebörder växlat i den skolpolitiska debatten under de 
senaste 25 åren. Bakom retoriken ”parental choice” ligger föreställningen om ett 
utbildningssystem som, om detta öppnas för marknadens disciplin, ”i smyg” löser problemet med 
social hierarki och auktoritet, därför att olika skolor växer fram för olika ”mind”/”people”.188 
Synen på valfrihet inom skolområdet varierar idag. En försiktig tolkning är att ”slaget om 
valfriheten” ännu inte är över. Osäkerhet kring värdet av valfrihet inom skolområdet, då det 
sammankopplas med ökade skillnader, segregering och därmed orättvisa, kan på sikt undergräva 
reformernas legitimitet. 
 
Jämlikhetsbegreppet har under 1900-talet förskjutits från att alla skall ha lika mycket, till att alla 
skall ha lika möjligheter. Detta innebär att utbildningen skall vara likvärdig för alla barn. Det finns 
en skiljelinje mellan ett socialistiskt synsätt och ett borgerligt på dessa begrepp. Beroende på 
politisk utgångspunkt är begreppen på olika sätt nära knutna till valfrihetsbegreppet. 

Segregation är ett begrepp, som är närbesläktat med integration. Samhället har en ambivalens till 
dessa begrepp, vilket innebär att frågor om kulturell mångfald och krav på gemensam utbildning 
och värdegrund kan ställas emot varandra. Sverige utvecklas mot ett mer differentierat samhälle, i 
riktning mot ökade skillnader mellan människor på en rad områden. Detta är det svårt att göra 

                                                
183 Skolverket, (2000c). 

184 Ståhle, (2000).  

185 Niléhn, (1976). Ribom, L. (1993). Samspelet mellan skola och hem. Skolverket (2000c). 

186 Ståhle, (2000). 

187 Niléhn, (1976). Eriksson, (2004). 

188 Brown, P. The ”Third Wave”: education and the ideology of parentocracy. British Journal of Education, II (1), s 65-85. 
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något åt genom politiska beslut enbart gällande skolan,189 liksom att det är svårt att idag göra 
objektiva och välunderbyggda bedömningar kring skolors segregerande effekter.190 

Flera forskare191 beskriver hur samhällsutvecklingen, med en allt mindre centralreglerande stat 
tillsammans med en pressad ekonomi, har öppnat nya oprövade vägar för individen att utöva 
inflytande. Skolan är ett av de konkreta och angelägna områden, som individen kan överblicka, 
och där nya maktstrukturer kan komma till utryck.  
 
4.7  Slutsatser 

Beroende på vilket perspektiv man har på individens förhållande till samhället kan aspekter på 
valfrihet, jämlikhet, likvärdighet, och segregation ges olika innebörd.  

Enligt min uppfattning pågår det en kamp mellan företrädare för ”public-” respektive ”private 
good-”perspektiven.  Vem skall ha makten och inflytandet över utbildningens utformning och 
innehåll?  

Det är intressant att i denna kontext ta reda på hur den enskilda individen förhåller sig 
utbildningsfrågan. Väljer man – ”choice”, vilket innebär att man försöka påverka sitt barns 
skolsituation genom att aktivt välja skola och som förälder bli delaktig i den genom att hävda sin 
uppfattning – ”voice”?  eller föredrar man att istället för att bli delaktig och påverka skolan lämna 
den för en annan – ”exit”? Det är mot denna bakgrund som jag i denna studie också har givit 
aspekter på föräldrainflytande. 

Begreppen, valfrihet, jämlikhet, likvärdighet, segregation och föräldrainflytande utgör en ram för denna 
studie. I studien sätts begreppen i förhållande till olika perspektiv på samhället, utbildningen och 
individen. I den avslutande diskussionen kommer begreppen att belysas i de tre olika perspektiven 
och utgöra utgångspunkter för analysen av studiens resultat. Där kommer också relationen mellan 
resultatet och de olika begreppen utredas. 

                                                
189 Damgren, (2002). 

190 Skolverket, (1997). 

191 Castells, M. (1997). The information Age. Economy, Society and Culture Vol: III: End of Millenium 2, Giroux, H. (2002). 
Neoliberalism, Corporate Culture amd the Promise of higher Education: Harvard Educational Review. Damgren, (2002). 
Englund, T, (2005). Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension. 
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5   Problemformulering 

I detta kapitel redogörs för undersökningens syfte, de avgränsningar som gjorts samt för de 
frågeställningar som studien har i fokus.  
 
5.1 Undersökningens syfte 

Det övergripande syftet är att, med utgångspunkt i aspekter av demokratibegreppet, studera 
föräldrars val av utbildning för sina barn. 
 
För att avgränsa underökningen studeras föräldrars val av utbildning endast i ett begränsat antal 
skolor i en kommun i Sverige. Undersökningen görs på grundskolenivå och vänder sig till 
föräldrar med barn i en åldersgrupp, åk 6. 
 

5.2   Frågeställningar 

Mot bakgrund av den historiska översikten, beskrivningen av forskningsläget och de teoretiska 
utgångspunkterna kan utifrån studiens övergripande syfte följande frågeställningar formuleras. 

 

� Vilken bakgrund har de föräldrar som väljer kommunal respektive fristående skola? 

� Hur får föräldrar erforderlig information/kunskap om val av skolor? 

� Vilka motiv anger föräldrar för sitt val av skola? 

� Vilken betydelse har möjligheter till föräldrainflytande för beslutet att välja skola? 

� Vilka likheter respektive olikheter finns det mellan föräldrar och deras val av utbildning? 
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6  Metod 

Detta kapitel behandlar inledningsvis studiens empiriska uppläggning. I kapitlet redogörs också 
för studiens metodologiska utgångspunkter. Därefter redovisas undersökningsgruppens design 
och hur dess urval har gått till. Etiska ställningstaganden i denna studie klargörs liksom valet av 
datainsamlingsmetoder. Vidare presenteras hur analys och tolkning har gått till samt tankarna 
bakom resultatpresentationen. Kapitlet avslutas med en redovisning av undersökningens 
kvalitetskriterier och tillförlitlighet. Kritiska punkter eller problem i studien framförs, liksom hur 
de hanterats, i nästkommande kapitels metoddiskussion.  
 

6.1 Studiens uppläggning  

Syftet i en studie kan i allmänhet uppnås på flera olika sätt.192 Syftet har i denna studie styrt 
innehåll i litteraturstudierna, vilket lett fram till att studien förhåller sig till en teoretisk 
referensram. Den teoretiska referensramen innehåller aspekter på demokratibegreppet med 
utgångspunkt i, valfrihet, jämlikhet, likvärdighet, segregation samt föräldrainflytande.  
 
För att besvara undersökningens syfte och frågeställningar valdes enkät och intervju som 
datainsamlingsinstrument. Det innebär att med enkätresultaten som bas kompletterades 
datainsamlingen med en intervjuundersökning. Detta gjordes för att öka förståelsen, bredda och 
fördjupa kunskaperna samt öka tillförlitligheten i resultaten.  
 
De empiriska resultat, som jag via enkäter och intervjuer på detta sätt har fått fram, redovisas i 
förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Detta presenteras i studiens resultatdel och 
diskuteras i den avslutande diskussionsdelen där resultatet också ställs i förhållande till den 
teoretiska referensramen. Studiens uppläggning framgår av figur 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
192 Björklund, M. & Paulsson, U. (2003). Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera.. 
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Figur 7. Studiens uppläggning 

6.2  Ansats 

I detta avsnitt beskrivs grundläggande tankar angående olika forskningsansatser. Här redogörs för 
den flerfaldiga forskningsstrategin samt för den ansats som valts i föreliggande studie. 

6.2.1 Forskningsansats 
Olika forskningsstrategier är oupplösligt förenade i epistemologiska och ontologiska 
värderingar.193 Enligt traditionell forskningsmetodologi för beteendevetenskap finns två olika 
forskningstraditioner den kvantitativa och den kvalitativa ansatsen. Skillnaden mellan de olika 

                                                
193 Bryman, A. (2001). Samhällsvetenskapliga metoder. 
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ansatserna kan baseras på olikheter i a) forskningsprocess194 b) forskningsmetoder195 eller c) 
vetenskapsfilosofiska antaganden196 Ofta accepteras dessa distinktioner oreflekterat även om det 
kan vara problematiskt. Under senare år har dock denna tudelning av forskningstraditionerna 
börjat ifrågasättas. Ett sätt är att man istället utgår ifrån det komplexa förhållandet mellan 
vetenskapsfilosofiska antaganden, olika metoder och det konkreta forskningsarbete som 
genomförs.197 
 
6.2.2 Flerfaldig forskningsstrategi 
Det finns en annan reaktion på frågan angående de olika forskningstraditionerna, nämligen att 
kombinera dem.198 En kombination av de båda ansatserna kan innebära att man förstärker 
fördelarna och reducerar nackdelarna med respektive tradition. Inte heller detta förfaringssätt är 
helt oproblematiskt. Vissa går till och med så långt att de menar att en sådan kombination inte ens 
är möjlig. De argument som främst används emot en flerfaldiga forskningsstrategi är a) 
kunskapsteoretiska, dvs att forskningsmetoder bygger på olika kunskapsteoretiska antaganden 
som skiljer sig åt och därför inte går att förena, samt b) olika paradigm, dvs uppfattningen om att 
kvalitativ och kvantitativ representerar olika paradigm. Båda argumenten vilar på antaganden om 
att det finns en fast koppling mellan metod och kunskapsteori. Beroende på hur man uppfattar 
kvalitativ respektive kvantitativ forskning kommer detta att påverka möjligheten av om en 
kombination av ansatserna överhuvudtaget är möjlig. Forskare som förordar den epistemologiska 
versionen kommer inte att kunna acceptera någon kombination av forskningsstrategierna Om 
man däremot ansluter sig till en mer teknisk version blir en flerfaldig strategi möjlig att använda. 
Metoderna uppfattas då som autonoma i förhållande till ontologiska grundantaganden och kan 
därför användas inom båda strategierna och även kombineras på ett för studien lönsamt sätt.199  
 
Begreppet ”kombinationsstudier” innebär inte nödvändigtvis att man kombinerar olika ansatser 
med varandra utan det räcker med att man kombinerar olika metoder, exempelvis strukturerad 
observation och strukturerad intervju som tillhör samma tradition.  För att särskilja 
”kombinationsstudier” används istället begreppet ”flerfaldig strategi”.200 Den flerfaldiga strategin 
har tre olika funktioner,201 vilket innebär:  
 

� triangulering, att använda en synvinkel för att bekräfta den andra synvinkeln. 
� stöd, en av strategierna används som stöd för den forskningsstrategi som tillämpas i studien.  
� komplement, två strategier används med avsikten att få de olika perspektiven att passa ihop. 
 

6.2.3 Ansats i föreliggande studie 
I denna studie är syftet att, med utgångspunkt i olika aspekter av demokratibegreppet som 
valfrihet, jämlikhet, likvärdighet men även segregation och föräldrainflytande undersöka föräldrars 
val av utbildning för sina barn. Syftet kan delas in i flera forskningsfrågor. Tonvikten ligger på att 

                                                
194 Allwood, C.M. & Erikson, M.G. (1999). Vetenskapsteori för psykologi och andra samhällsvetenskaper. Descombe, M. (2000). 
Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Bryman, (2001).  

195 Breakwell, G.M. Hammond, S. & Fivfe-Schaw, C. (1995). Research methods in psychology. Bryman, A. (2001).  

196 Starrin, B. (1994). Om distinktionen kvalitativ- kvantitativ i social forskning. Starrin, & Svenson, (1996). Bryman, (2001). 

197 Allwood, & Erikson, (1999).  

198 Bryman, (2002). Einarsson, C. & Hammar Chiriac, E. (2002). Gruppobservationer Teori och Praktik. 

199 Ibid. 

200 Brynman, (2001). 

201 Hammersley, M. (1996) The relationship between qualitative and quantitative research: paradigm loyalty versus 
methodological eclecticism. In J.T.E. Richardson: Handbook of research methods for psychology and the social science. 
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redogöra för det fenomen som undersöks det vill säga, vem som väljer vilken typ av skola, 
föräldrars kunskap om valet samt undersöka föräldrars motiv till val av utbildning för sina barn. 
Studien vill också belysa likheter och olikheter mellan föräldrars motiv att välja kommunala 
respektive fristående skolor. Dessutom fanns ett önskemål om att undersöka hur valfriheten av 
skola, förhåller sig till begreppen jämlikhet, likvärdighet, valfrihet, föräldrainflytande och 
segregation 

För att besvara studiens syfte valdes enkät som datainsamlingsmetod. Enkäterna kan visa vilken 
bakgrund föräldrarna har, föräldrarnas information/kunskap om och motiv till valet av skola. För 
att fördjupa och komplettera enkätresultatet och också få med aspekter på demokratibegreppet 
valde jag att komplettera datainsamlingen med intervju.  
I studien har en flerfaldig forskningsstrategi använts. Detta innebär att en kombination av de båda 
ansatserna, kvantitativ och kvalitativ, nyttjats. Det medför att fördelarna kan förstärkas och 
nackdelarna reduceras med respektive tradition. Syftet med att använda en flerfaldig strategi i 
denna studie var att: 
 

� triangulera datainsamlingsmetoderna 
� datainsamlingsmetoderna skulle stödja och komplettera varandra 
� öka undersökningens generaliserbarhet och tillförlitlighet  
� bekräfta resultaten och öka validiteten 

 
Sammanfattningsvis kan det utifrån detta resonemang konstateras, att denna studie har använt sig 
av en flerfaldig strategi med en kvantitativ enkät och en kvalitativ intervju som 
datainsamlingsinstrument. 
 

6.3 Undersökningsgruppen            

Denna undersökning är gjord i en mellanstor svensk kommun, med ca 125 000 invånare. I denna 
kommun finns landsbygdsskolor, skolor i större samhällen samt skolor i förorter och i innerstad 
representerade. Studien är genomförd under 1 termin och inkluderar tre kommunala skolor samt 
tre fristående skolor. Det är föräldrar till elever i årskurs 6 vid dessa skolor som studien vänt sig 
till. Underlaget som denna undersökningsgrupp bildar utgör ca 15 procent av kommunens 
elevunderlag i den berörda åldersgruppen.202 Hur undersökningsgruppen är designad beskrivs med 
hjälp av figur 8. 
 
6.3.1  Val av undersökningsgrupp 

Vid val av undersökningsgrupp är urvalsteknik och tillgänglighet viktiga kriterier. 
Undersökningsgruppen har bildats av tre kommunala och tre fristående skolor. Urvalsramen, som 
dessa förhåller sig till, har varit samtliga grundskolor i den undersökta kommunen. Den 
urvalsteknik som använts i denna studie kan beskrivas enligt följande: de skolor som valdes, skulle 
bilda ett så representativt urval som möjligt. De skulle i största möjliga mån representera så olika 
upptagningsområden som möjligt. Olikheterna, som söktes handlade om geografisk placering, 
populationstäthet liksom socioekonomiska faktorer. Även skolor med olika pedagogisk inriktning 
eller annan kategorisering söktes (så som etnisk, konfessionell eller internationell skola). För att få 
tillgång till dessa bakgrundsfaktorer kontaktades kommunens programsekreterare med ansvar för 
kommunens indelning av skolor i profilområden och tilldelning av strukturpengar.203 Utifrån 
                                                

202 Statistisk beräkning gjord utifrån uppgifter tagna ifrån den undersökta kommunens verksamhetssystem ”Extens”. 

203 Kommunen delas in sk profilområden som skapas utifrån särskilda kriterier vilka baseras på uppgifter ifrån SCB. Dessa 
kriterier utgår ifrån faktorer som föräldrars utbildningslängd, antal ensamstående och ombildade familjer och föräldrar med 
annat modersmål. 
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studier av detta material och en jämförelse med urvalskriterierna valdes de skolor som skulle 
tillfrågas om ett deltagande i studien. Tillvägagångssättet för att få tillstånd till att genomföra 
undersökningen innebar följande: samtliga rektorer eller skolledare på de utvalda skolorna 
kontaktades i början av vårterminen 06. Syftet med denna kontakt var att: 

� informera om undersökningens syfte och uppläggning 
� motivera undersökningen genom att skolan erbjöds att ta del av undersökningsresultatet 

vilket kan ge den enskilda skolan underlag för skolutveckling och marknadsföringsinsatser  
� få tillstånd att med en enkätundersökning vända sig till föräldrar i   

aktuella årskurser på respektive skola. 
� få tillgång till namn på lärare ansvariga för årskursen och få möjlighet att vända mig till 

dem.  

Alla skolledare, utom en, var positivt inställda till undersökningen. De tyckte att ämnet var 
intressant, och de gav tillstånd till genomförande av undersökningen. En av de fristående 
skolornas skolledning tackade nej till att delta i underökningen med motiveringen att skolan var 
nystartad och inte prioriterade eller hann med att delta i undersökningen. Därför kontaktades 
ytterligare en skola, som dock representerade en annan pedagogisk inriktning. Denna inriktning 
var redan representerad i undersökningen och därmed minskade antalet olika pedagogiska 
inriktningar eller kategorier av fristående skolor. 

6.3.2  Beskrivning av undersökningsgruppen 

I denna studie har alltså tre kommunala och tre fristående skolor bildat undersökningsgrupp. 
Sammansättningen av denna undersökningsgrupp presenteras i figur 8.  

Kommunala 
skolor 
 

Skola A1 
Allmän inriktning    
Förort 

Skola A2 
Allmän inriktning    
Innerstad 

Skola A3 
Allmän inriktning    
Mindre samhälle 

 
3 stycken 

 

 
Föräldrar till barn 
i åk 6 

 

 
Föräldrar till barn 
i  åk 6 

 

 
Föräldrar till barn 
i  åk 6 

Fristående 
skolor 
 

Skola B1 
Allmän inriktning 
Innerstad 

Skola B2 
Särskild 
pedagogisk 
inriktning 
Innerstad 

Skola B3 
Allmäninriktning. 
Idrottsprofil 
Innerstad 

 
3 stycken 

 

 
Föräldrar till barn 
i åk 6 

 

 
Föräldrar till barn 
i åk 6 

 

 
Föräldrar till barn 
i åk 6 

 
Figur 8. Undersökningsgruppens design  
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Skola A1 
Skolan omfattar utbildning för barn och ungdomar från förskoleklass till år 6 med tillhörande 
fritidshem. Skolan arbetar i åldershomogena klasser. Organisationen omfattar också en 
autismenhet kopplad till särskolan, en förberedelseklass och ett resurscentrum. Sammantaget finns 
det cirka 300 barn och ungdomar på skolan och personalgruppen omfattar cirka 70 anställda. 
Skolan är belägen i en förortsdel av en större stad. Området betecknas som socialt belastat. 
Elevunderlaget utgörs till stor del av elever med tvåspråkig bakgrund. 
 
Skola A2 
Skolan omfattar utbildning för barn och ungdomar från förskoleklass till år 6 med tillhörande 
fritidshem. Skolan arbetar i både åldersblandade och åldershomogena klasser. Även denna 
organisation omfattar en autismenhet. Sammantaget finns det cirka 210 barn och ungdomar på 
skolan och personalgruppen omfattar 36 anställda. Skolan är belägen i en av de centrala delarna av 
staden. Området betraktas som ganska attraktivt och elevunderlaget anses komma ifrån ett 
blandat upptagningsområde. 
 
Skola A3     
Skolan omfattar utbildning för barn och ungdomar från förskoleklass till år 6 med tillhörande 
fritidshemsverksamhet. Skolan arbetar i åldershomogena klasser. Sammantaget finns det cirka 230 
barn och ungdomar på skolan och personalgruppen omfattar 30 anställda. Skolan är belägen i ett 
mindre samhälle ca 5 km från stadskärnan och betecknas som ett socialt välfungerande område 
med hög status. Elevunderlaget utgörs i princip enbart av barn till föräldrar med svenska som 
modersmål sedan flera generationer. Upptagningsområdet anses ha hög socioekonomiskt 
standard. 
 
Skola B1  
Skolan omfattar utbildning för barn och ungdomar från förskoleklass till år 9 med tillhörande 
fritidshem. Skolan betecknas som en skola med allmän inriktning men profilerar sig med en 
modell, där individuell planering står i centrum. Skolan arbetar i åldersblandade grupper med 
följande indelning av årskurserna: F-1, 2-3, 4-5, 5-6, 7-8-9. Sammantaget finns det cirka 400 barn 
och ungdomar på skolan och personalgruppen omfattar ca 40 anställda. Skolan är belägen i en av 
de centrala delarna av staden. Området betraktas som ganska attraktivt och elevunderlaget anses 
komma ifrån ett blandat upptagningsområde. Huvudmannaskapet består i form av aktiebolag.  
 
Skola B2 
Skolan omfattar utbildning för barn och ungdomar från förskoleklass till år 9 samt gymnasium. 
Skolan betecknas som en skola med särskild pedagogisk inriktning där huvudmålet med 
pedagogiken är att hjälpa eleven att utvecklas till en självständig individ i samhället. Skolan arbetar 
i åldershomogena grupper. Skolan ställer tydliga krav på föräldraengagemang.  Sammantaget finns 
det ca 300 elever på skolan och personalgruppen omfattar ca 30 personer. Skolan är belägen i 
utkanten av de centrala delarna av staden. Elevunderlaget anses komma ifrån ett blandat och ett 
geografiskt mycket spritt upptagningsområde. Huvudmannaskapet består i form av ekonomisk 
förening. 
 
Skola B3 
Skolan omfattar utbildning för barn och ungdomar från år 6 till år 9. Skolan omfattar utbildning 
för barn och ungdomar från förskoleklass till år 9 allmän inriktning men profilerar sig med en 
tydlig idrottsprofil. Skolan arbetar i åldershomogena grupper. Sammantaget finns det cirka 120 
barn och ungdomar på skolan och personalgruppen omfattar ca 10 anställda. Skolan är belägen i 
en av de centrala delarna av staden. Området betraktas som ganska attraktivt och elevunderlaget 
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anses komma ifrån ett blandat, ett geografiskt mycket spritt upptagningsområde. 
Huvudmannaskapet består i form av aktiebolag 
 
6.3.3  Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiska överväganden är viktigt vid all forskning, men är synnerligen viktigt i 
utbildningsvetenskaplig forskning, där man ofta forskar om och med barn och ungdomar.204 Alla 
forskningsområden håller sig med olika forskningsetiska regelverk, som handlar om hur de 
individer som forskningen berör ska skyddas. Forskning ska visa respekt för de enskilda 
individerna som ingår i en studie och ska inte i onödan göra intrång i deras personliga integritet. 
De berör också hur data ska samlas in, hur insamlade data skall förvaras och arkiveras, hur 
forskningsresultaten skall publiceras och vilka som ska få ta del av dem. All 
utbildningsvetenskaplig forskning, till vilket denna undersökning räknas, ska följa 
Vetenskapsrådets etiska kod.205 Denna kod specificerar bland annat fyra krav som en 
undersökning skall svara upp mot när det handlar om individskydd. Dessa fyra etiska krav handlar 
om att information, samtycke konfidentialitet och nyttjande tillgodoses. Vad dessa etiska krav, 
som ställs på en undersökningsstudie, innebär redovisas här samt hur jag har hanterat och tagit 
hänsyn till dem:  

� Informationskravet – Det innebär att forskaren bör informera varje person som lämnar 
uppgifter i undersökningen om deras uppgift i denna och vilka villkor som gäller för deras 
deltagande. Personerna ska upplysas om att deltagande är frivilligt och att de när som helst har rätt 
att avbryta sin medverkan. 

 
Samtliga deltagande föräldrar på skolorna informerades i början av underökningen, detta skedde 
både skriftligt genom ett informationsbrev206 inför föräldramötena och muntligt på själva mötena. 
De informerades om studiens syfte, vilka moment som ingick i studien, att deras deltagande var 
frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande.  

 
� Samtyckeskravet – Med detta menas att forskaren ska inhämta samtycke från de personer som 

deltar i undersökningen. Om den deltagande personen är ett barn eller ungdom under 16 år, ska 
föräldrars/vårdnadshavares samtycke inhämtas. Deltagande personer har rätt att själva bestämma 
hur länge och på vilka villkor de ska delta och ska när som helst kunna avbryta sin medverkan 
utan personliga följder för dem. Personen får inte påverkas att delta eller avbryta och något 
beroendeförhållande mellan forskaren och deltagaren bör heller inte finnas. 

 
Tillstånd för att genomföra undersökningen inhämtades från respektive skolas skolledning. En av 
de tillfrågade skolorna avböjde att delta i undersökningen. Ytterligare en skola tillfrågades därför 
att delta. Samtliga av de medverkande klassernas lärare gav mig, efter rektors medgivande, tillstånd 
att genomföra undersökningen vid vårterminens föräldramöten. I informationsbrevet, som 
skickades till föräldrarna, framgick det att medverkandet i studien skedde helt på frivillig basis. 
Inför ifyllandet av enkäten informerade jag också muntligt om frivilligheten att delta. Ingen av de 
närvarande föräldrarna valde att avstå. Vid alla de olika föräldramötena tillfrågades också samtliga 
närvarande föräldrar om de kunde tänka sig att dessutom delta i en intervjuundersökning. De som 
var villiga till detta anmälde sig skriftligt på en separat blankett för detta ändamål.207 

 

                                                
204 Stensmo, C. (2002). Vetenskapsteori och metod för lärare. 

205 Vetenskapsrådet, (1990) Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. 

206 Se bilaga nr 1 - Informationsbrev till föräldrar. 

207 Se bilaga nr  4 - Förfrågan om deltagande i intervjuundersökning. 
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� Konfidentialitetskravet – Detta innebär att alla uppgifter om identifierbara personer ska 
antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda individer inte kan identifieras av 
utomstående. Detta gäller i synnerhet etiskt känsliga uppgifter. Enligt Vetenskapsrådets etiska kod 
bör all personal som deltar i en studie underteckna en förbindelse om tystnadsplikt angående 
dessa uppgifter. 
 
Enkäten till föräldrarna inleddes med ett missivbrev208 där undersökningens syfte och 
tillvägagångssätt än en gång presenterades. Enkäten ifylldes skriftligt och anonymt vid ett 
gemensamt tillfälle. Enkäten innehöll ett antal bakgrundsfaktorer. Dessa var av den karaktären att 
de inte ansågs kunna bindas till någon enskild person så att dennes identitet skulle kunna röjas.  
Intervjuerna har redovisats helt anonymt. Vid redovisning av intervjuresultatet har inga namn 
angetts utan det presenteras endast angivet om det är uppfattningar som härrör ifrån föräldrar 
med barn i kommunal respektive fristående skola. Den som har tillgång till det insamlade 
undersökningsmaterialet är enbart författaren till denna studie. Den tystnadsplikt som 
Vetenskapliga rådet hänvisar till vad det gäller forskningspersonal är jag väl förtrogen med, vilket 
borgar för ett etiskt hanterande av dessa uppgifter. 
 

� Nyttjandekravet – Det behandlar i vilket sammanhang insamlade uppgifter får användas eller 
utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Personuppgifter som samlats 
in för forskningsändamål får heller inte användas för beslut eller åtgärder som påverkar den 
enskilde, utan dennes medgivande. 
 
Insamlade enskilda uppgifter, både vad det gäller personuppgifter och andra uppgifter, som rör 
enskilda personer i denna undersökning, har enbart används i forskningssyfte och alla uppgifter 
som gjort det möjligt att identifiera enskilda personer har efter att insamlingen av data avslutats 
och bearbetats, förstörts. Kommuner, politiker och tjänstemän liksom kommunala och fristående 
skolor kan vara intresserade av att ta del av studien. Detta kommer dock ej ske i kommersiellt 
syfte och inga enskilda personer kommer i studien att kunna identifieras. 
 

6.4  Datainsamlingsmetoder 

Val av metod påverkas, som tidigare nämnts, av vetenskapsteoretiska ställningstaganden men 
påverkas även av det resultat som efterfrågas.209 Olika metoder kan passa bättre eller sämre in i 
arbetets olika faser. De tekniker som väljs för att samla information måste därför väljas utifrån vad 
som passar, dels i förhållande till den kunskap som man vill erhålla, dels i förhållande till de frågor 
som skall ställas, samt i förhållande till den tänkta undersökningsgruppen.210 Den huvudsakliga 
datainsamlingsmetoden i denna undersökning har varit enkät, men dessutom har intervjuer 
använts som undersökningsmetod.  
 

6.4.1  Enkät  

Den kvantitativa metoddelen karakteriseras i denna undersökning av enkäter. Under denna rubrik 
presenteras varför enkät använts som undersökningsinstrument, hur enkäten konstruerades, hur 
själva genomförandet gick till samt hur jag har analyserat och bearbetat enkätresultaten. 
 

                                                
208 Se bilaga nr 2 – Missivbrev (Ordet missivbrev är franska och kommer från lettre missive och betyder egentligen sändebrev. 

Det är det följebrev som medföljer själva frågeformuläret). 

209 Björklund, & Paulsson, (2003). 

210 Patel, R. & Davidsson, B. (1991). Forskningsmetodikens grunder. 
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Val av datainsamlingsinstrument – enkät 
Enkäter är ett forskningsinstrument, som på många sätt liknar intervjun, men med fördelen att 
fler personer kan tillfrågas och möjlig påverkan eller intervjuareffekt undviks. Enkäter kan också 
lättare anpassas efter respondenternas behov och är förhållandevis lätta att administrera.211  
 
Valet att använda enkät grundades på att den övergripande fasen, eller den så kallade 
kunskapsfasen,212 skulle generera ny kunskap kring problemformuleringarna. Enkäten syftade till 
att skapa en så bred bild som möjligt av föräldrars bakgrund, kunskap/information om val och 
motiv till olika typer av utbildningar för sina barn. Underlaget skulle utgöras av så många 
respondenter som möjligt. Bilden enkätresultatet skapade skulle därefter användas för att skapa 
intervjufrågor, som kunde öka förståelsen, fördjupa kunskaperna och öka tillförlitligheten i 
resultaten.  
 
Urval av undersökningsgrupp för enkät 
Hur de deltagande skolorna i studien valdes ut har tidigare redovisats, se ovan. Här presenteras 
hur urvalet av enkätrespondenter vid dessa skolor valts ut. Vid de utvalda skolorna vände sig 
studien till föräldrar, som hade barn i årskurs 6. Detta val baserade sig på tanken att eleverna i 
denna åldersgrupp fortfarande är relativt unga så att de inte själva tar beslut om sin skolgång utan 
föräldrarna finns med och styr. Det är också ofta i denna åldersgrupp som förändringar och 
skolbyten sker.213 Flera av de fristående skolornas verksamhet i kommunen organiseras dessutom 
så att de endast undervisar elever från och med årskurs 6. 
 
Enkätkonstruktion  
I överensstämmelse med studiens syfte och frågeställningar formulerades enkätfrågorna utifrån 
olika aspekter av dessa. Enkäten skulle vara användarvänlig, inte ta för lång tid att besvara men ge 
svar på problemformuleringarna. Den konstruerades så att frågeställningarna var uppdelade inom 
fyra olika områden och de var totalt 29 stycken till antalet.214 Enkätens layout syftade till att vara 
luftig med en tydlig presentation av rubriker, frågor och svarsalternativ. Frågorna var 
strukturerade och formulerades på ett slutet sätt med fasta svarsalternativ. Svarsalternativen var 
placerade vertikalt för att tydliggöra dessa och för att de eventuellt skulle kunna kodas. Enkätens 
frågeområden innehöll och berörde information om respondenternas bakgrund, vilken kunskap 
eller information de hade kring olika typer av utbildningsalternativ, vilka motiv de kunde tänkas ha 
för val av utbildning för sina barn samt frågor som berörde föräldrainflytande.  
 
För att säkerställa om enkätkonstruktionen fungerade granskades enkäten av en erfaren 
enkätkonstruktör, som gjorde bedömningar kring både layout och innehållsvaliditet. Utifrån detta 
omarbetades enkäten layoutmässigt på flera punkter och några av frågeställningarna tydliggjordes. 
Enkäten provades därefter ut på en pilotgrupp av föräldrar vid ett föräldramöte på en av skolorna. 
Vid detta tillfälle uppfattades ett antal frågor något otydliga och några av svarsalternativens 
formuleringar fungerade inte. Detta beroende på om den skola de haft sina barn i, under hela 
studietiden var densamma eller ej, inte enkelt hittade något passande svarsalternativ. Enkäten 
förtydligades därefter till sitt nuvarande utförande. Några av föräldrarna tillfrågades igen och de 
upplevde den då som tydlig och den ansågs därmed kunna fungera tillfredställande. 
 
 

                                                
211 Bryman, (2001).  

212 Björklund, & Paulsson, (2003).  

213 Kan utläsas av kommunens statistik angående elevflöden i deras verksamhetssystem ”Extens”. 

214 Bilaga 3 - Enkätens frågeställningar. 
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Genomförande  
Eftersom relationen mellan undersökaren och respondenten är av stor betydelse är det viktigt att 
undersökaren framstår i så positiv dager som möjligt. Respondentens relation till undersökaren 
ska helst vara sådan, att han/hon litar på vederbörande, anser honom eller henne göra ett bra 
arbete, anser att han eller hon åtar sig ett väsentligt uppdrag och så vidare. Hela undersökningens 
värde och kvalitet bygger på dem som undersökaren hoppas ska svara och därför är deras 
uppfattning om undersökaren av avgörande betydelse.215 För att möjliggöra ett så stort deltagande 
som möjligt i enkätundersökningen kontaktades lärarna i god tid för att planera genomförandet av 
enkätundersökningen vilket innebar att de fick: 

� information om undersökningens syfte och uppläggning 
� information om tanken att vid vårterminens föräldramöten skulle en enkätundersökning 

genomföras i dessa klasser  
� ett missivbrev som informerade om studien och tanken att brevet skulle skickas med i 

samband med kallelsen till föräldramötet 

Därefter togs erforderliga beslut angående genomförandet tillsammans med respektive lärare. 
Inför föräldramötena i alla klasser skickades en skriftlig information ut som beskrev:  

� vem jag som gjorde undersökningen var 

� att jag vid det kommande föräldramöte ämnade besöka detta för att genomföra en 
enkätundersökning med föräldrarna till barnen i klassen  

� undersökningens syfte och uppläggning  

� motiv till varför denna undersökning var aktuell och viktig 

� att deltagandet var frivilligt och anonymt samt att enkäterna skulle behandlas konfidentiellt. 

Detta gjordes för att föräldrarna skulle vara beredda och motiverade att avsätta tid till att fylla i 
enkäten under mötet. Vid alla möten upprepades information ovan muntligt och enkäterna 
fylldes därefter i individuellt och anonymt av de närvarande föräldrarna. Ifyllandet av enkäten tog 
ca 12-15 minuter. 

Analys och bearbetning  
När allt rådata var insamlat med hjälp av enkäterna ordnades detta i en frekvenstabell för 
respektive skola. Inga beräkningar angående bortfall har gjorts. Detta motiveras med att alla 
närvarande föräldrar vid föräldramötena räknas som urvalsgrupp. Utifrån att alla skolor hanterats 
enligt samma förfaringssätt ansågs urvalet vara representativt och likvärdigt.  
 
Den absoluta frekvensen ifrån varje kommunal skola har därefter räknats samman till en 
gemensam frekvenstabell för gruppen kommunala skolor. Samma förfaringssätt har upprepats 
vad det gäller de fristående skolorna. Därefter har de två gruppernas absoluta frekvenstabeller 
räknats om till relativa frekvensvärden. Det fanns svarsalternativ i enkäten som var dikotoma 
variabler, ordinalvariabler och nominalvariabler. Med utgångspunkt i detta bearbetades och 
analyserades resultaten ytterligare. Det innebar att en contingencytabell för respektive 
frågeställning skapades. Några av tabellerna valdes därefter ut för att presenteras med hjälp av en 
grafisk figur för att ännu tydligare redovisa fördelningen av variabeln. Vid tre av frågorna i 
enkäten kunde föräldrarna kommentera, exemplifiera eller motivera sina svar. Detta gällde fråga 
19, 28 samt fråga 30, (se bilaga 3). Det som vid fråga 19 och 28 framkommit har grupperats och 
kategoriserats till olika teman, vilka presenteras i resultatkapitlet. Dessa teman belyses i 

                                                
215  Trost, J. (2002) Kvalitativa intervjuer.  
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resultatkapitlet med var sitt citat som härstammar ifrån de kommentarer eller exempel föräldrarna 
givit i enkäten eller ifrån intervjuerna . Det sammanställda resultatet angående fråga 28 finns också 
att tillgå i form av en tabell i bilaga 6.  
 
6.4.2  Intervju 

Den kvalitativa metoddelen karakteriseras i denna undersökning av intervjuer. Under denna rubrik 
presenteras varför intervju använts som undersökningsinstrument, hur intervjun konstruerats, hur 
själva genomförandet gick till samt hur analys och bearbetning av intervjuresultatet gått till. 
 
Val av datainsamlingsinstrument - intervju 
Intervjuns viktigaste uppgift är inte att få fram frekvenser, utan dess styrka ligger i att resonera 
med människor och få fram deras motiv för vad de gör, samt förstå deras erfarenheter och 
förhållningssätt.216 Intervjuer är att föredra när den som intervjuar vill ha information om hur en 
person känner eller uppfattar något.217 I en intervjusituation är det inte endast frågorna, deras 
formulering och uppföljning av den intervjuades svar som är av betydelse, utan lika stor betydelse 
har den kontakt man kan skapa med den intervjuade, eftersom man utan personens vilja att 
samarbeta inte får veta något.218 I detta sammanhang var det den kvalitativa semistrukturerade 
intervjun som passade bäst för att komplettera den strukturerade kvantitativa enkäten. Den 
intervjuform som valdes var den fokuserade intervjun, vilket innebar att intervjun inte strikt 
styrdes ifrån ett frågeformulär.219 Valet av denna intervjuform motiveras med att vissa frågor 
skulle ställas till alla de intervjuade, men motiveras också av att den ger utrymme för de 
intervjuade föräldrarna att tala fritt kring frågorna samt de tankar som väcks under samtalet. Detta 
är en intervjuform som ger en viss struktur samt ger svarspersonen en hel del frihet och därmed 
utrymme för reflektion. 
 
Urval av intervjugrupp 
Här presenteras hur urvalet av intervjurespondenter vid de i studien deltagande skolor valts ut. 
Studien vände sig som beskrivits och motiverats ovan till föräldrar, som hade barn i årskurs 6. Vid 
genomförandet av enkätundersökningen delades det samtidigt ut en separat blankett till samtliga 
närvarande föräldrar med en förfrågan om de också ville delta i en intervjuundersökning också.220  
Svaret på denna förfrågan gavs på en separat blankett för att inte anonymiteten angående enkäten 
skulle röjas. De föräldrar som markerade att de kunde tänka sig att ställa upp för en intervju, 
ombads att fylla i namn och telefonnummer på blanketten så att de vid ett senare tillfälle kunde 
kontaktas. De föräldrar som kom att utgöra intervjuunderlaget slumpades därefter fram. Ingen 
hänsyn kunde, på grund av anonymitetsskyddet, vid urvalet av intervjupersoner tas till vilken typ 
av svar de hade givit i enkäten såsom bakgrund, syn på föräldrainflytande eller motiv till val av 
skola. Slumpningsprocessen innebar att alla de blanketter som hade positiva svar till att delta i en 
intervju sorterades fram. De lades i sex olika högar kategoriserade utifrån vilken skola de tillhörde. 
Därefter drogs en blankett i högen slumpmässigt ut. Totalt drogs fem blanketter ifrån varje skola. 
Dessa blanketter numrerades ifrån ett till fem för att de svarande skulle kontaktas i den ordningen. 
Detta för att ifrån början ha tillgång till en slumpmässig ordning om någon av respondenterna inte 
längre kunde eller ville ställa upp på en intervju. Tanken var att intervjua minst en förälder ifrån 
varje i underökningen representerad skola. Samtliga de slumpmässigt utvalda föräldrarna var 

                                                
216 Ekholm, M. & Leander, R. (1993) Utvärderingspraktikan.  

217 Lantz, A. (1993). Intervjumetodik.  
 

218 Doverborg, E. & Pramling Samuelsson, I. (2000). Att förstå barns tankar. 

219 Bryman, (2002). 

220 Bilaga 4 – Förfrågan om intervju. 
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villiga att ställa upp för en intervju.  Detta innebar att tre föräldrar med barn i fristående skolor 
intervjuades. Av dessa var två kvinnor och en man. Dessutom intervjuades tre föräldrar med barn 
i kommunala skolor. Denna grupp föräldrar bestod enbart av kvinnor. 
 
Intervjuernas uppläggning och innehåll 
Eftersom undersökningens upplägg var att intervjuresultaten skulle ge ökad förståelsen för, 
fördjupa kunskaperna om samt öka tillförlitligheten till studiens resultat utformades intervjuns 
frågeställningar utifrån de aspekter som påverkar detta. Det vill säga: de kunskaper som 
enkätresultaten visat, studiens teoretiska referensram och de problemformuleringar som studien 
skulle besvara.   
  
För att lyckas med detta var det i sammanhanget viktigt att avgöra intervjuns grad av 
standardisering (frågornas utformning och inbördes ordning) och strukturering (i vilken 
utsträckning frågorna är fria att tolkas beroende på tidigare erfarenheter eller inställning).221  
 
Intervjuguiden222 som gjordes skapades kring följande frågeområden:  
 

� Föräldrars syn på utbildning 
� Föräldrainflytande 
� Demokratibegreppet 

 
I en intervju bör intervjuaren ställa öppna frågor som inleds med frågeord som ”vad” och ”hur” 
och intervjuns inledande frågor kan vara uppmaningar till den intervjuade att berätta eller beskriva 
något.223  En intervjuguide har en enda princip gemensamt med ett strukturerat formulär, vilket 
gör att intervjuaren måste försöka få information om alla de punkter som är upptagna i guiden. 
Hur det görs är dock oviktigt så länge frågorna inte leder in svaren i vissa bestämda riktningar. 
Samtliga frågor i intervjuguiden inleddes med frågeorden ovan. Intervjuguiden provades genom 
att en pilotintervju genomfördes. Den resulterade i att frågorna upplevdes som relevanta. De 
kändes för respondenten lätta att besvara och det gick smidigt att komma igång och prata. 
Intervjuguiden befanns därmed fungera tillfredsställande. 
 
Genomförande  
Intervjuaren ska vid genomförandet av en intervju vara insatt i området, vara strukturerad och 
tydlig, visa hänsyn, vara sensitiv, öppen i form av att reagera på det som är viktigt för den 
intervjuade, vara styrande i avseende att veta vad han eller hon vill ha ut, vara kritisk och beredd 
att ifrågasätta det som sägs, relatera till saker som sagts tidigare, samt tolka och klargöra 
innebörden i det som intervjupersonen sagt.224 En av de viktigaste uppgifterna för intervjuaren 
under en kvalitativ intervju är att just hjälpa individen att bygga upp ett sammanhängande och 
begripligt resonemang.225 Dessutom bör intervjuaren vara balanserad genom att inte säga för 
mycket eller för lite liksom vara etiskt medveten.226 Intervjuerna i denna undersökning utmärktes, 
trots att frågorna var bestämda, av en låg grad av standardisering.227 Detta eftersom frågorna togs i 

                                                
221 Patel & Davidsson. (1994). 

222 Se bilaga 5 – Intervjuguide. 

223 Stensmo, (2002). 

224 Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. 

225 Svensson, P-G. & Starrin, B. (1996) Kvalitativa studier i teori och praktik. 

226 Bryman, (2002).  

227 Med standardisering menar man graden av vilka frågorna är de desamma och situationen densamma för alla intervjuade. 
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den ordning som passade. Vid behov styrdes ordningsföljden av frågorna av den intervjuades 
önskan. Intervjuerna var semistrukturerade,228 med öppna frågor, vilket innebar att frågorna 
lämnade maximalt utrymmer för intervjupersonerna att svara inom.229 Intervjuerna tog ca 30 min 
vardera att genomföra. De gemomfördes, efter förfrågan om intervjupersonens åsikt angående 
plats, i intervjupersonens eget hem. Tanken med det var att öka känslan av trygghet. Alla 
intervjuer spelades in med digital inspelningsteknik. 
 
Analys och bearbetning 
Eftersom intervjuerna tillhör undersökningens kvalitativa del handlade det vid analysen av dem 
om att beskriva och tolka det som förekommer i intervjupersonernas värld. Kvale230 talar om fem 
olika sätt att analysera kvalitativa intervjuer. Den metod för analys som valdes för bearbetning av 
det rådata som intervjumaterialet utgjorde var den metod som Kvale231 kallar, för 
meningskoncentrering.  Metoden innebär en analys i följande fem olika steg. 
 
Steg 1 – en genomläsning av det transkriberade intervjumaterialet görs för att skaffa en känsla för 
helheten 
Steg 2 – en sortering av information görs och de meningsenheter som framkommer i materialet 
fastställs 
Steg 3 – ett tema formuleras för varje meningsenhet, här tolkas respondenternas svar så fritt från 
förutfattade meningar och fördomar som möjligt och forskaren tematiserar utifrån sitt perspektiv 
Steg 4 – frågor ställs till meningsenheternas teman utifrån undersökningens specifika syfte och 
frågeställningar och all irrelevant information sållas bort, varje kvarvarande tema blir en beprövad 
utsaga 
Steg 5 – intervjuns centrala teman/beprövade utsagor knyts samman till en deskriptiv utsaga 
 
Bearbetningen av intervjuerna gjordes i de steg som beskrivits ovan. Det innebar i praktiken att 
samtliga intervjuer transkriberades i direkt anslutning till att intervjun genomförts. Efter avslutad 
transkribering avlyssnades inspelningen från början till slut samtidigt som en genomläsning av 
transkriberingen skedde. Detta för att försäkra att utskrifterna var av god kvalitet. Analysen av 
intervjuerna påbörjades allt eftersom intervjuerna genomförts och höll på kontinuerligt tills 
samtliga intervjuer var genomförda. Detta gjordes eftersom man som intervjuare genom detta 
förfaringssätt blir medveten om olika meningsenheter och teman som dyker upp under 
intervjuerna och som kan vara av intresse att gå in på i de intervjuer som återstår.232  
 
Det handlade efter transkribering om att därefter strukturera materialet och att kartlägga det. 
Samtliga utskrifter från de sex intervjuerna lästes flera gånger och reflekterades över. Efter varje 
genomläsning gjordes anteckningar kring varje intervju för att utveckla innebörder i intervjun, 
klarlägga den intervjuades egna uppfattningar och ge perspektiv på de fenomen som undersöktes. 
Förståelsen av materialet fördjupades genom detta förfaringssätt allt mer, då reflektioner och 
material konfronterades med varandra. Sökandet efter likheter och skillnader, skillnader och 
likheter utgör kärnan i denna typ av analys.233 Därefter påbörjades en jämförelse av 
intervjumaterialet dels angående samtliga intervjuer oavsett vilken föräldragrupp de tillhörde, dels 

                                                
228 Med strukturering menas vilket ”svarsutrymme” intervjupersonen får. 

229 Patel, R. & Tebelius, B. (1987) Grundbok I forskningsmetodik.  

230 Kvale, (1997). 

231 Ibid. 
 
232 Bryman, (2002).  

233 Kvale,  (1997).  
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gjordes jämförelse av materialet mellan de två föräldragrupperna. Detta innebar att arbetet 
framskred så att en grov förståelse nyanserades och de mer subtila skillnaderna framstod. Utifrån 
detta kunde de naturliga meningsenheterna234 från intervjuerna fastställas. Här gjordes noteringar 
kring de likheter och skillnader som framkommit mellan grupperna angående de olika 
meningsenheterna. Dessa noteringar följde materialet under hela analysfasen. 
 
Därefter formulerades de teman som dominerade meningsenheterna så enkelt som möjligt. Dessa 
teman prövades därefter i förhållande till huvudfrågorna och undersökningens syfte. All irrelevant 
information sorterades i och med detta bort. Metoden innebar alltså att de av intervjupersonerna 
uttryckta innebörderna koncentrerades i alltmer väsentliga innebörder. I detta skede bestod nu 
materialet av ett antal beprövade utsagor. Dessa knöts slutligen samman till ett antal deskriptiva 
utsagor vilka är de som i resultatdelen av studien presenteras.  
 
För att återge varje utsaga valdes de mest belysande citaten ut, de som klarast återspeglade 
utsagan. För att göra detta lästes originalutskrifterna av intervjuerna återigen, så att alla citat som 
kunde vara relevanta för ämnet kunde upptäckas. 
 
Jämförelser av det resultat, som genom denna analys framkom, gjordes alltså även mellan de 
intervjuade föräldrarna utifrån att de representerade kommunala respektive fristående skolor. 
Resultatet jämfördes dessutom med enkätresultatet. Analyser och tolkning genomfördes i syfte att 
ifrågasätta, bekräfta, fördjupa och vidga enkätresultatet.  

 

6.5  Resultatpresentationen 

Resultatpresentationen är inriktad på att beskriva och förstå de resultat som framkommer i 
studien på ett sådant sätt att läsaren själv kan skapa sig en bild av vem som väljer vilken typ av 
skola, vilken kunskap föräldrar har om valfriheten, vilka motiv till föräldrars val av utbildning för 
sina barn är och vilka likheter och olikheter som finns mellan föräldrar som väljer kommunala 
respektive fristående skolor. För att göra resultatpresentationen så åskådlig som möjligt illustreras 
den företrädesvis i inledningen av varje avsnitt med hjälp av tabeller eller figurer. De beskrivs 
också med hjälp av en text som är avsedd att förklara resultaten. I vissa fall där en tabell eller den 
grafiska presentationen inte ansetts som nödvändig för att underlätta förståelsen har de 
utelämnats. I några fall hänvisas till detta i form av bilagor. För att understödja läsarens förståelse 
av intervjuresultatet presenteras det inte i ett avsnitt för sig utan sammanförs med enkätresultatet 
för att ge ökad förståelse för, stödja och komplettera det. För att hjälpa läsaren att fånga 
innebörden av intervjuresultatets utsagor så har dessa illustrerats med citat.   
 
6.6  Kvalitetskriterier, studiens giltighet och trovärdighet 

För att kunna göra en bedömning av ett arbetes kvalitet behövs vissa bedömningskriterier. Två av 
dessa är av tradition validitet och reliabilitet.235 Validitet har traditionellt handlat om huruvida man 
verkligen undersöker det som är tänkt att undersöka och reliabilitet om säkerhet eller precisionen i 
datainsamlingen.236 Begreppen som har sitt ursprung inom kvantitativ forskning har under senare 
år kommit att stå för andra företeelser än de ursprungliga och har på så sätt även blivit giltiga för 
såväl kvalitativa som flerfaldiga forskningsstrategier.  
 

                                                
234 Kvale, (1997).  

235 Bryman, (2002).  

236 Allwood & Erikson (1999).  
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Validitetsbegreppets giltighet inom forskning där man studerar fenomenens kvalitéer har 
ifrågasatts. Flera forskare237 anser att det har skett en förskjutning i validitetsbegreppet till att 
handla om hela forskningsprocessen istället för själva datainsamlingen. Validitet handlar om att 
det ska finnas en överensstämmelse mellan forskningsfråga, datainsamling och analys, dvs. en 
förskjutning från att bara gälla mättillfället till hela forskningsprocessen.238  
 
Enlig Larsson239 är det mer relevant att använda begreppet kvalitet eftersom det är mer 
omfattande än validitet. Larsson diskuterar kvalitetskriterier utifrån tre kriterier; a) kvaliteten i 
arbetets framställning som helhet, b) kvaliteten hos resultaten och slutligen c) validiteten i resultatet. Dessa 
kriterier består i sig av flera delkriterier.  
 
Kvaliteten i arbetets framställning som helhet diskuteras utifrån begreppen perspektivmedvetenhet, 
intern logik och etiskt värde. Perspektivmedvetenhet handlar om forskarens förhållningssätt och 
förförståelse av det område som undersöks. Med intern logik avses vilken överensstämmelse det 
finns mellan forskningsfrågan, datainsamlingen och analysen av resultaten. Etiskt värde handlar 
om huruvida studien uppvisar god etik. Kvaliteten hos resultaten handlar om innebördsrikedom, 
kategorisering, struktur och kompletthet i redovisningen. 
 
Angående validiteten i resultaten diskuteras disputationskriteriet i betydelsen ”granskning av arbetet i 
allmänhet”. Dessutom behandlas arbetets pragmatiska och heuristiska värde, konsistenskriteriet och 
slutligen den empiriska förankringen. Syftet med bedömningskriterierna är att generera en diskussion 
och reflektion om kvaliteten i studier med kvalitativa inslag. Samtidigt varnar Larsson240 för 
riskerna med att sätta upp specifika bedömningskriterier då de lätt kan tilldelas allt för stor 
betydelse och bli mer av en ”tvångströja” där alla kriterier måste uppfyllas för att studien ska vara 
av god kvalitet. Vissa kriterier kan utgöra alternativ medan andra kan stå i inbördes spänning till 
varandra. Kriterierna ska inte användas mekaniskt utan förnuftet ska gälla och vara överordnat alla 
uppställda kriterier. 
 
6.5.1  Kvalitet i föreliggande studie 
Nästa fråga blir då hur kvaliteten ser ut i denna studie För att visa på hur det förhåller sig 
diskuteras några av de ovan beskrivna delkriterierna i förhållande till studien.  
 
Angående kvaliteten som helhet i studien har jag redovisat min perspektivmedvetenhet och förförståelse 
genom den historiska tillbakablicken, genom översikten som litteraturgenomgången genererar 
samt fördjupningen som den teoretiska referensramen skapar. Genom att låta forskningsfrågan 
styra val av litteraturstudier, val av datainsamlingsmetoder och analys, samt genom att återkoppla 
till syfte och problemformuleringar i resultatredovisningen har jag försökt uppnå samklang i 
studien som motsvarar en intern logik. Vidare har jag genom att följa HFSRs etiska regler och 
överenskommelser om sekretessfrågor241 med deltagarna värnat om undersökningens etiska värde.  
 

                                                
237 Kristiansen, S. & Krogstrup, H.K. (1999). Deltagende observation. Introduktion til en forskningmetodik. Einarsson, & Hammar 

Chiriac, (2002). 

238 Larsson, (1994). Starrin, & Svensson (1996). 

239 Ibid. 

240 Ibid. 

241 Se avsnitt 6.3.3, samt följande bilagor: Bilaga 1 - Förfrågan och informationsbrev, Bilaga 2 – Missivbrev, Bilaga 4 - Förfrågan 
om deltagande i intervjuundersökning. 
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Vad beträffar kvaliteten hos resultaten handlar det bland annat om spänningen mellan struktur och 
innebördsrikedom vi resultatpresentationen.  Genom att vara tydlig med hur resultatet samlats in, hur 
analyserna har gått till väga har det emiriska underlaget organiserats på ett strukturerat sätt. 
Intervjuernas analysmodell är ett exempel på hur materialet strukturerats från meningsenheter till 
teman som vidare bearbetats till utsagor för att ge tydlighet. För att ytterligare ge 
innebördsrikedom har citat använts i relevanta fall. Genom att väva samman studiens resultat och 
i presentationen vara tydlig utan att för den skull ge avkall på innebördsrikedom har jag i försökt 
uppfylla detta bedömningskriterium. 
 
Slutligen återstår validiteten i resultatet. Genom att använda en flerfaldig undersökningsstrategi och 
triangulering så har den empiriska förankringen eftersträvats i arbetet. Det pragmatiska och heuristiska 
värdet hoppas jag att jag uppfyllt genom de resultat som presenterats. Förhoppningsvis har 
studien lett till en ökad förståelse av vad valfrihetsreformen i praktiken lett fram till och att denna 
kunskap även är användbar utanför studiens kontext.  
 
6.5.2   Reliabilitet i föreliggande studie 
Reliabilitet handlar om säkerheten och precisionen i datainsamlingen. Det omfattar vikten av att 
vara konsekvent i sitt arbete och att det finns överensstämmelse mellan olika 
datainsamlingstillfällen. Genom att kontinuerligt skriva ner vilka metodologiska och analytiska 
överväganden som gjorts samt hur jag gick till väga vid datainsamlingen eftersträvades en reliabel 
datainsamling.  I en studie av detta slag som tillämpar en flerfaldigstrategi där en strukturerad 
enkät och en intervjustudie med låg grad av struktur använts är reliabiliteten också avhängig av 
noggrannhet i analysarbetet. Genom att vara konsekvent och noggrann vid genomförandet av 
datainsamlingen samt konsekvent vid analys av material och arbetet med de deskriptiva utsagorna 
eftersträvades ett pålitligt och trovärdigt arbete. Dessutom har jag även redovisat förfarandet så 
noggrant och så omsorgsfullt som möjligt för att läsaren själv ska kunna göra sin egen bedömning 
angående rimlighet och reliabilitet i arbetet. 
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7   Resultat 

Kapitel 7 är studiens empiriska del och består av fem olika resultatavsnitt. Avsnitten besvarar de 
frågeställningar, som genererats från studiens övergripande syfte. Tillsammans kan de 
förhoppningsvis besvara detta syfte som, med utgångspunkt från olika aspekter på 
demokratibegreppet, är att undersöka föräldrars val av utbildning för sina barn.  
 
Resultatpresentationen inleds med att beskriva de i studien deltagande föräldrarnas bakgrund. 
Därefter ges en beskrivning av föräldrars kunskap och information om samt inställning till att 
välja skola. Vidare presenteras föräldrars motiv för att välja olika typer av skola. Det efterföljande 
avsnittet redogör för föräldrainflytandets betydelse för valet. En redovisning av likheter och 
olikheter som framkommit mellan föräldrars val av kommunal respektive fristående skola görs 
därefter. Avsnittet väver ihop enkät- och intervjuresultaten till en helhet. Avslutningsvis 
sammanfattas resultaten i punktform. 
 
Det är totalt 168 föräldrar, som har besvarat enkäten. Av dem är 113 stycken kvinnor och 55 män. 
De två grupperna, vilka består av föräldrar med barn i kommunal respektive fristående skola, är i 
förhållande till varandra jämnstora, vilket gör att resultaten kan förhålla sig till varandra på ett 
likvärdigt sätt. Det är totalt sex föräldrar som deltagit i intervjuundersökningen. Det är tre kvinnor 
med barn i kommunal skola som deltagit och det är en man och två kvinnor med barn i fristående 
skola som utfrågats.  

Studiens resultat redovisas genom att alla enkäter, som härstammar ifrån de tre kommunala 
skolorna, slås samman till en grupp och resultatet från de tre fristående skolorna slås samman till 
en grupp. I de fall, där skolorna skiljer sig mycket åt sinsemellan inom respektive grupp, redovisas 
även resultatet på skolnivå. Enkätresultaten bekräftas i förekommande fall av citat ifrån 
intervjuerna. De teman som enkäterna genererat angående fråga 19 och fråga 28 presenteras och 
varje tema belyses med ett citat. Detta citat är hämtat från de kommentarer som fanns i enkäten 
och som utgjorde underlag för kategoriseringen eller ifrån intervjuerna. Vidare redovisas studiens 
resultat av de utsagor som framkommit vid analysen av de sex intervjuerna. Varje utsaga belyses 
med ett citat. Då resultatet skiljer sig åt mellan föräldragrupperna anges vilken kategori föräldrar 
som citeras. De olika avsnitten inleds företrädesvis med en redovisning i tabellform av 
enkätresultaten, detta för att läsaren själv skall kunna ta till sig resultaten, därefter beskrivs 
resultaten med hjälp av text. Detta gör att resultaten kan tydliggöras och lyftas fram. För att 
ytterligare belysa, bredda eller fördjupa resultaten vävs intervjuresultaten på relevanta ställen in i 
avsnitten. Eftersom avsnittet som beskriver likheter och olikheter väver ihop enkät- och 
intervjuresultaten till en helhet presenteras det inte med hjälp av någon tabell eller några citat. 

7.1 Föräldrars bakgrund  

I detta första avsnitt är syftet att redogöra för vem som väljer vilken typ av skola. Detta görs 
genom att kartlägga, beskriva och analysera bakgrunden till de föräldrar som deltar i studien. Detta 
för att öka förståelsen för vem det är som väljer vad, vilket kan ge en ökad insikt i de resultat som 
kommande resultatavsnitt hanterar. Resultatet, som presenteras i detta avsnitt, har genererats 
främst från enkätundersökningen men kompletteras avslutningsvis av intervjuresultat. De 
faktorer, som hanteras i denna beskrivning av föräldrarnas bakgrund är, 

� kön 

� modersmål 
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� utbildning och syn på sin egen skolgång 

� partipolitisk blocktillhörighet 

� hushållets sammansättning  

� och familjens val av skola för sina barn 

7.1.1 Kön  

Tabell 2. Procentuell könsfördelning inom och mellan föräldragrupperna 

 Kön 

 

Svarsalternativ 

Föräldrar med barn i 
kommunal skola 
(n=86 st) 

Föräldrar med barn i 
fristående skola  
(n = (82 st) 

 
Kvinnor  
Män 
 

Procent 
73 
27 

Procent 
60 
40 

 

Det finns en överrepresentation av kvinnor (73 % respektive 60 %) angående deltagande i 
föräldramöten i båda grupperna.  Det kan, utifrån deltagande i föräldramöten, konstateras att 
fördelningen av engagemang i barnens utbildning mellan män och kvinnor är mer jämställd för 
föräldrar som har barn i en fristående skola. Med utgångspunkt i deltagande i föräldramöten kan 
det också konstateras att män, som har barn i fristående skolor, är mer aktiva i sina barns 
utbildning. Andelen män som närvarade vid de föräldramöten där undersökningen gjordes är lägst 
i den kommunala skolan. 

7.1.2 Modersmål 

Tabell 3. Procentuell fördelning mellan svenska och annat modersmål 

 

Svarsalternativ 

Föräldrar med barn i 
kommunal skola 
(n=86 st) 

Föräldrar med barn i 
fristående skola  
(n=82 st) 

 
Svenska 
Annat språk 

Procent 
74 
26 

Procent 
96 
4 
 

 
Fördelningen angående modersmål är mycket ojämn mellan de båda grupperna föräldrar vid en 
jämförelse av hur många som har svenska som modersmål respektive annat språk. I gruppen 
föräldrar med barn – kommunal skola har 26 procent annat modersmål än svenska, i gruppen 
föräldrar med barn – fristående skola har endast 6 procent av föräldrarna ett annat språk som 
modersmål. Detta kan jämföras med SCB:s siffror242 som visar att 12 procent av Sveriges 
befolkning är utlandsfödd och har annat modersmål. Denna siffra ökar förmodligen om man 
räknar in även alla dem som är födda i Sverige men ändå talar ett annat språk som modersmål243.  

                                                
242 SCB:s hemsida, http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/SaveShow.asp  
243 

Enligt SCB finns det inga statistiska uppgifter på detta. 
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Förskjutningen mellan grupperna angående denna faktor ger en antydan om att skolorna till viss 
del kan ses som segregerade. Denna förskjutning av representation föräldrar med annat 
modersmål, finns också inom gruppen kommunala skolor. I en av de kommunala skolorna har 6 
procent av föräldrarna annat modersmål, vilket är ungefär samma nivå som de fristående skolorna 
uppvisar (4 %). En annan av skolorna i samma grupp har däremot en representation på 52 
procent föräldrar med annat modersmål. Detta gör att fenomenet ”skolor som segregerade 
miljöer”, enligt denna undersökning, kan förekomma mellan olika kommunala skolor och mellan 
fristående och kommunala skolor. 

7.1.3 Föräldrarnas utbildning och syn på sin egen skolgång 

Tabell 4.  Procentuell fördelning av utbildningsnivåer mellan föräldragrupperna  

 

Svarsalternativ 

Föräldrar med barn i 
kommunal skola 
(n=86 st) 

Föräldrar med barn i 
fristående skola  
(n = (82 st) 

 
Grundskola 
Gymnasial utbildning 
eftergymnasial > 2 år 
Eftergymnasial < 2 år 

Procent 
7 

35 
14 
34 

Procent 
7 

19 
23 
51 

 
 

Samtliga föräldrar i de båda grupperna har själva gått i kommunala skolor. Vad det gäller 
utbildningsnivå finns det skillnader mellan de båda underökningsgrupperna. Gruppen föräldrar till 
barn i de fristående skolorna, som kan räknas som mer välutbildade, är betydligt större. Det är 74 
procent (23 % + 51 %) av dessa föräldrar som tillhör denna grupp. För de kommunala skolornas 
föräldrar är motsvarande siffra 48 procent (14 % + 34 %). I denna undersökningsgrupp går det 
alltså att utläsa det, som även några andra undersökningar244

 visar, att det är fler barn i de 
fristående skolorna än i de kommunala som har mer välutbildade föräldrar. 

Tabell 5. Föräldrars syn på sin egen utbildning 

 
 
Svarsalternativ 

Föräldrar med barn i 
kommunal skola 
(n=86 st) 

Föräldrar med barn i 
fristående skola  
(n = (82 st) 

 
Inte alls nöjd eller 
enbart till viss del 
Nöjd till stor eller till 
mycket stor del 
 

Procent 
11 

 
89 

 

Procent 
28 

 
72 

 
 
I föräldrarnas beskrivning av eller synen på sin egen skolgång finns det skillnader mellan 
grupperna. Noteras bör först att samtliga föräldrar i undersökningsgruppen har gått i kommunala 
skolor varför det i stort sett är samma typ av skolor, undervisning och lärare som bedöms. 
Skillnaderna visar sig när man studerar hur många som är nöjda med sin skolgång. Föräldrar med 
barn - fristående skola är relativt sett mer kritiska till sin egen skolgång än den andra gruppen 
föräldrar. Det visar sig att 28 procent av föräldrarna till barn i fristående skolor är ”nöjda enbart 

                                                
244 

Skolverket, (2003). 
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till viss del” eller ”inte alls nöjda” med sin egen skolgång. Motsvarande siffra för föräldrarna till 
barn i kommunal skola är lägre, 11 procent. Det finns bland dessa ingen som ”inte alls är nöjd”. 
Detta innebär att det är färre föräldrar i denna grupp som är kritiska till sin skolgång.  
 
Denna slutsats förstärks när man studerar resultatet kring föräldrarnas syn på faktorer som sina 
lärares engagemang och egen kunskapsutveckling, skolklimat och upplevelse av mobbing.  
 

Tabell 6. Föräldrars syn på lärares engagemang och egen kunskapsutveckling 

 
Svarsalternativ 

Föräldrar med barn i 
kommunal skola 
(n=86 st) 

Föräldrar med barn i 
fristående skola  
(n=(82 st) 

 
Ganska eller mycket 
nöjda  
Lite eller inte alls 
nöjda 
 

Procent 
88 

 
12 

 

Procent 
88 

 
12 

 

 
 
Fler i gruppen föräldrar - med barn i kommunal skola – var nöjda med lärarengagemanget och 
med sina kunskaper än den andra gruppen föräldrar. I gruppen föräldrar - med barn i fristående 
skola - var det fler än i den andra gruppen som var ”endast lite” eller ”inte alls nöjda” med sina 
kunskaper. Det finns alltså en större kritik mot sin egen skolgång bland föräldrarna med barn i 
fristående skolor.  
 

Tabell 7. Föräldrars syn på skolklimatet under sin egen skoltid 

 

Svarsalternativ 

Föräldrar med barn i 
kommunal skola 
(n=86 st) 

Föräldrar med barn i 
fristående skola  
(n = (82 st) 

 
Nöjd till stor eller till 
mycket stor del 
Inte alls nöjd eller 
enbart till viss del 

 

Procent 
75 

 
25 

 

Procent 
52 

 
48 

 
 
När föräldrarna bedömde klimatet på den skola som de gått i ansåg 75 procent av gruppen 
föräldrar med barn i kommunal skola det som positivt. I den andra gruppen var det endast hälften 
(52 %), som upplevt klimatet positivt. Återigen är denna grupp mer kritisk. 
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Tabell 8. Antal föräldrar som uppfattar att de varit utsatta av kamrater under sin skoltid 

 

Svarsalternativ 

Föräldrar med barn i 
kommunal skola 
(n=86 st) 

Föräldrar med barn i 
fristående skola  
(n = (82 st) 

 
Ganska eller mycket 
utsatt 
Lite utsatt 
Inte alls utsatt 

Procent 
16 

 
35 
49 

 

Procent 
2 
 

16 
82 

 
 
När det handlar om mobbing eller att vara utsatt av kamrater visar det sig att gruppen föräldrar 
med barn i kommunala skolor oftare har varit ”utsatta” under sin egen skoltid än gruppen 
föräldrar med barn i fristående skolor. Hälften av alla föräldrar med barn i kommunal skola anser 
att de under sin egen skoltid på något sätt, i varierande grad varit utsatta av andra kamrater. Trots 
detta är de mer positivt inställda till klimatet på de skolor de gått i än den andra gruppen föräldrar. 
I gruppen föräldrar – barn i fristående skola är det mycket få som överhuvudtaget har varit utsatta 
för kamrater. Skillnaderna mellan grupperna är här mycket stor. 
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att resultaten visar att mindre välutbildade föräldrar med 
en mer positiv inställning till sin egen skolgång tenderar att välja kommunala skolor. Mer 
välutbildade föräldrar med en kritisk eller negativ upplevelse av sin egen skolgång tenderar, enligt 
denna undersökning, att sätta sina barn i fristående skolor. 
 
7.1.4 Partipolitisk blocktillhörighet 

Tabell 9. Föräldrarnas partipolitiska blocktillhörighet 

 

Svarsalternativ 

Föräldrar med barn i 
kommunal skola 
(n=86 st) 

Föräldrar med barn i 
fristående skola  
(n = (82 st) 

 
Socialistiska blocket 
Borgerliga blocket 
Ingen tillhörighet 

Procent 
41 
31 
28 

 

Procent 
30 
43 
27 

 

Resultatet angående föräldrarnas partipolitiska blocktillhörighet visar att en majoritet av 
föräldrarna till barn i fristående skolor föredrar det borgerliga blocket och att majoriteten i den 
andra gruppen föredrar det socialistiska blocket. Den procentuella fördelningen mellan blocken 
inom respektive grupp motsvarar i princip varandra och är förhållandevis lika stor. Det är också 
ungefär lika många i varje grupp som anger att de inte har någon partipolitisk blocktillhörighet 
eller uppfattning. 
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7.2.5 Hushållens sammansättning 

Tabell 10. Hushållens sammansättning – vilka informanten bor tillsammans med 

 

Svarsalternativ 

Föräldrar med barn i 
kommunal skola 
(n=86 st) 

Föräldrar med barn i 
fristående skola  
(n = (82 st) 

 
Maka/make/sambo - 
egna barn 
Maka/make/sambo - 
egna/sambos barn 
Maka/make/sambo - 
sambos barn 
Maka/make/sambo - 
inga barn 
Ensamstående - egna 
barn 

Procent 
45 

 
19 

 
8 
 

8 
 

20 

Procent 
77 

 
4 
 

10 
 

9 
 

0 

 

Hushållens sammansättning skiljer sig något åt vid en jämförelse mellan de två grupperna 
föräldrar. Resultatet angående gruppen föräldrar med barn – fristående skolor visar att ca 75 % av 
dessa familjer består av två vuxna med endast egna barn. I den andra gruppen föräldrar är knappt 50 
% av familjerna sammansatta på detta sätt. I undersökningsgruppen föräldrar – fristående skolor 
finns det ingen representation av barn till ensamstående föräldrar. I den andra gruppen är 
motsvarande siffra 20 %. En betydligt större del av barnen i de kommunala skolorna, lever med 
andra ord, i en familj med ensamstående föräldrar.  

Tabell 11. Hushållens sammansättning – antal barn 

 
Svarsalternativ 
 
 
1-2 barn 
3 barn 
4 eller fler 

Föräldrar med barn i 
kommunal skola 
(n=86 st) 

Procent 
51 
18 
31 

Föräldrar med barn i 
fristående skola  
(n = (82 st) 

Procent 
80 
13 
7 
 

 

Resultatet angående antalet barn i varje hushåll har också visat på en annan skillnad mellan 
grupperna. Det visar sig att 80 procent av det totala antalet hushåll, i gruppen föräldrar med barn i 
fristående skolor, är hushåll med ett eller två barn per familj.  I den andra gruppen är motsvarande 
siffra 51 procent. Grupperna skiljer sig också åt när det gäller hur många familjer, som har 4 barn 
eller fler. Resultatet visar att fler familjer i gruppen föräldrar med barn i kommunal skola har fyra 
eller fler barn än i den andra gruppen.  

Resultatet visar att det kan sägas att barn som går i fristående skolor i större utsträckning lever i 
traditionella kärnfamiljer245. Barn i de kommunala skolorna lever i större utsträckning i ombildade 

                                                
245 Den traditionella kärnfamiljen utgör två tredjedelar av alla barnfamiljer. I den bor barnen med sina båda biologiska 
föräldrar/adoptivföräldrar och samtliga barn är helsyskon/adoptivsyskon. Källa: Registret över totalbefolkningen, SCB, 
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0102_2003A01_BR_01_BE51ST0403.pdf den 19 december 2006 19:07 
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familjer246. Dessa barn har generellt sett fler syskon än barnen i den andra gruppen. Hushållens 
sammansättning påverkar familjesituationen. Resultatet pekar på att det i sin tur inverkar på 
möjligheten att välja skola.  

7.1.6    Hur väljer föräldrar skola?  

41 procent av föräldrarna med barn – fristående skola väljer en fristående skola för samtliga sina 
barn. 89 procent av föräldrarna med barn – i kommunal skola väljer kommunal skola för samtliga 
sina barn. Detta innebär att det är fler familjer i gruppen föräldrar med barn i den fristående 
skolan som har sina barn i olika skolor. Den andra gruppen föräldrar med barn i den kommunala 
skolan tenderar i större utsträckning att välja samma skola för alla sina barn.  

7.1.7    Vem väljer en kommunal skola? 

Resultaten i denna undersökning visar att de som väljer kommunal skola kan beskrivas så här: 

Dessa föräldrar talar oftast svenska som modersmål. Ca en fjärdedel av föräldrarna i denna grupp 
har ett annat språk som modersmål. I vissa områden ökar denna faktor till att så många som 
hälften av föräldrarna har annat modersmål än svenska. Det är generellt sett ingen av dessa 
föräldrar som själva gått i något annat än kommunal skola. Ca hälften av föräldrarna har som 
högsta avslutad utbildning gymnasieskola eller eftergymnasial utbildning kortare än två år. Allmänt 
sett kan det konstateras, att dessa föräldrar har en positiv inställning till sin egen skolgång. De är 
generellt sett nöjda med sin skolgång och skolklimatet. Dock har ca 25 % av dessa föräldrar varit 
lite eller mycket utsatta av kamrater under sin egen skoltid. Majoriteten av dessa föräldrar föredrar 
partipolitiskt det socialistiska blocket. Hälften av hushållen dessa familjer lever i är sammansatta 
på något annat sätt än kärnfamiljens. Det är 20 % av hushållen som består av barn med en 
ensamstående förälder. Nästan alla (ca 90 %) av dessa föräldrar väljer samma typ av skola för alla 
sina barn 

När denna grupp jämförs med föräldrar som väljer fristående skola framkommer att: 
 

� inga skillnader finns angående typ av föräldrarnas tidigare skolgång (kommunal skola) 
� fler har ett annat modersmål än svenska 
� utbildningsnivån är något lägre 
� de har mer positiv inställning till sin egen skolgång 
� fler har varit utsatta för mobbing  
� hushållen, som dessa familjer lever i, består av fler barn. Dessa barn har oftare halvsyskon. 
� barnen lever oftare med två vuxna, där en av dessa är någon annan än deras biologiska 

förälder.  
� fler barn lever i familjer med en ensamstående förälder.  
� föräldrarna väljer i större utsträckning samma typ av skola för samtliga sina barn 
� det är fler mammor som deltar i barnens föräldramöten än i den andra gruppen som valt 

fristående skola. 

                                                                                                                                                 
 

246 En ombildad familj är en familj där ett sammanboende par har minst ett barn som enbart är mannens eller kvinnans. I olika 
urvalsundersökningar kan man se att de ombildade familjerna utgör 15 % av barnfamiljerna. Källa: Registret över totalbefolkningen 
SCB, http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0102_2003A01_BR_01_BE51ST0403.pdf den 19 december 2006 19:07 
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7.1.8    Vem väljer en fristående skola? 

Resultaten i denna undersökning visar att de som väljer en fristående skola kan beskrivas så här: 
 
Dessa föräldrar talar oftast svenska som modersmål, mindre än en tiondel av föräldrarna i denna 
grupp har ett annat modersmål, vilket är under riksgenomsnittet. Det är generellt sett ingen av 
dessa föräldrar som själva gått i något annat än kommunal skola. De flesta, mer än hälften av 
föräldrarna, har som högsta avslutad utbildning någon form av eftergymnasial utbildning antingen 
kortare eller längre än två år. Allmänt sett kan det konstateras att gruppen föräldrar med barn i 
fristående skola har en mer negativ inställning till sin egen skolgång och skolklimat. Majoriteten av 
dessa föräldrar föredrar partipolitiskt det borgerliga blocket. 75 procent av dessa hushåll består av 
traditionella kärnfamiljer.  Barn, som lever med ensamstående föräldrar, representeras inte alls i 
denna undersökning. Föräldrarna i denna grupp väljer i mindre utsträckning samma typ av skola 
(41 %) än föräldrarna i den andra gruppen gör.  
 
När denna grupp jämförs med föräldrar som väljer fristående skola framkommer att: 
 

� inga skillnader finns angående typ av föräldrarnas tidigare skolgång (kommunal skola) 
� fler talar svenska som modersmål 
� utbildningsnivån är något högre 
� de har en mer kritisk inställning till sin egen skolgång 
� färre har varit utsatta för mobbing  
� hushållen, som dessa familjer lever i, består av färre barn. Färre av dessa barn har 

halvsyskon. 
� barnen lever oftare med två vuxna där dessa är deras biologiska förälder.  
� nästan ingen lever i en familj med en ensamstående förälder.  
� föräldrarna väljer i större utsträckning olika typer av skola för samtliga barn 
� det är fler pappor som deltar i barnens föräldramöten än i den andra gruppen. 

 
Intervjuresultatet kompletterar här enkätresultatet genom att det även här framkommer att det är 
olika typer av föräldrar som väljer kommunal respektive fristående skola. Hos föräldrarna finns 
det en skiljelinje i uppfattningen som dels handlar om föräldrars möjlighet eller förmåga att ha 
sina barn i en skola som ligger långt ifrån hemmet och dels handlar om föräldrars grad av 
engagemang i sina barn. Detta uttrycks av de två utsagor som framkommit: 
 

� Föräldrars möjlighet och förmåga att frångå närhetsprincipen 
 
Jag tror det är mer vanligt att göra aktiva val för dem som hinner tänka – har tid att tänka… Är 
man ensamstående med fyra barn har man inte riktigt tid att tänka. Det handlar om att det måste 
stämma med bussar och det måste skjutsas och sådana saker. (Förälder med barn i kommunal 
skola) 
 
� Föräldrars grad av engagemang i sina barn 
 
Hm (lång tystnad)… på ett sätt tror jag att alla föräldrar vill sina barns bästa. Sen kan jag uppfatta 
att föräldrar har mer eller mindre lust att engagera sig i sina barn fullt ut. Många sitter där och tänker 
att detta får ni ta hand om det är ni som är skolan. För mig är det en tillgång att jag kan vara en del i 
det här, men det tar tid och det tar engagemang. (Förälder med barn i fristående skola) 
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7.2  Föräldrars kunskap, övervägande och inställning till valfrihet 

I detta avsnitt är syftet att beskriva och redogöra för föräldrarnas situation vid val av skola och 
deras tankar kring detta val. Detta görs genom att redogöra för deras inställning till och 
medvetenhet om rätten att välja skola samt deras kännedom om vilka valalternativ som finns. 
Vidare redogörs för vilken typ av information de fick vid val av skola, av vem de fick information, 
om de kände sig tillräckligt informerade och på vilket sätt informationen påverkade valet av skola. 
Dessutom redogörs för föräldrarnas överväganden vid val av skola. 
 
Resultatet som presenteras i detta avsnitt har genererats dels från enkätundersökningen och dels 
från intervjuundersökningen och redovisas som tidigare angivits. 

7.2.1    Medvetenhet om rätten att välja  

Tabell 12. Antal föräldrar som är medvetna om rätten att välja skola 

 
Svarsalternativ 

Föräldrar med barn i 
kommunal skola 
(n=86 st) 

Föräldrar med barn i 
fristående skola  
(n = (82 st) 

 
Ja  
Nej 

Procent 
68 
32 

Procent 
86 
14 

 
 

Vid barnens skolstart var största delen av föräldrarna i de båda grupperna är medvetna om sin rätt 
att välja skola. Det var däremot fler av föräldrarna i gruppen med barn i en fristående skola som 
kände till detta. Medvetenheten var alltså större om denna rätt och möjlighet i den gruppen 
föräldrar.  

I den andra gruppen (kommunal skola) var det mer än dubbelt så många av föräldrarna, som inte 
kände till sin rättighet, 32 %. Att känna till möjligheten att välja skola är en faktor som är en 
grundläggande förutsättning för om ett aktivt val sker eller ej. Resultatet här visar att det är nästan 
en tredjedel av barnen i den kommunala skolan som går där utan att föräldrarna aktivt övervägt 
andra skolformer.  

7.2.2    Kännedom om olika val- och skolalternativ  

Tabell 13. Föräldrars kännedom om vilka olika skolalternativ det finns att välja på 

 
Svarsalternativ 

Föräldrar med barn i 
kommunal skola 
(n=86 st) 

Föräldrar med barn i 
fristående skola  
(n = (82 st) 

 
Ja, flera kommunala 
Ja, flera fristående 
Nej 

Procent 
16  
52  
32 

Procent 
20 
78 
2 
 

 
98 procent av föräldrarna med barn i fristående skola kände till olika valalternativ när barnet skulle 
börja skolan. 80 procent av dem kände till såväl fristående som kommunala skolor. Det var endast 
52 procent av föräldrarna i den andra gruppen (kommunala skolor), som angav att de kände till 
detta. Det var nästan en tredjedel av föräldrarna med barn – kommunala skola som inte alls kände 
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till att det fanns olika typer av skolalternativ. Motsvarande siffra i den andra gruppen (fristående 
skolor) representeras endast av några (2 %) som ansåg att de inte hade kännedom om att det 
fanns olika skolalternativ. Resultaten visar att fler av föräldrarna i gruppen kommunala skolor 
varken känner till att man har rätt att välja och/eller känner till olika skolalternativ. Resultatet 
åskådliggör att föräldrar har olika förutsättningar i ett kunskapsperspektiv när det gäller att välja 
skola för sina barn.  

7.2.2     Olika typer av information till föräldrar om skolval 

Tabell 14. Olika  typer av information föräldrarna fick vid val av nuvarande skola 

 
Svarsalternativ 

Föräldrar med barn i 
kommunal skola 
(n=86 st) 

Föräldrar med barn i 
fristående skola  
(n = (82 st) 

 
Infomöte 
Andra föräldrar 
Skriftliga utskick 
Hemsida 
Ingen information 
Kommer ej ihåg 

Procent 
46 
14 
24 
4 
6 
6 

Procent 
50 
35 
9 
5 
1 
- 

 
Tittar man på vilken typ av information som flest föräldrar fick när barnet började i nuvarande 
skola, anges informationsmöten som informationskälla oavsett grupp. 

Av gruppen föräldrar - fristående skola anges ”andra föräldrar” som informationskälla. Ca 35 
procent av dessa föräldrar anger detta som källa. Föräldrarna – fristående skola blir med andra ord 
marknadsförare av sina barns skolor. Föräldrar i de kommunala skolorna anger inte andra 
föräldrar som informationskälla i samma utsträckning. Skriftliga utskick har större 
genomslagskraft hos dem.  

Information via webben verkar inte ha fått någon genomslagskraft hos någon av 
föräldragrupperna. Skolornas hemsidor anges som informationskälla av mycket få föräldrar.  

Det är en större andel av föräldrar till barn i kommunal skola som inte kommer ihåg vilken typ av 
information de fick eller sökte vid barnens skolstart. Det är inte någon i de fristående skolorna 
som glömt detta. 

Tabell 15. Antal föräldrar som har fått information ifrån andra skolor 

 
Svarsalternativ 
 
 
Ja, från andra 
kommunala  
Ja, från fristående  
Ja, från båda typerna  
Nej,  
Kommer inte ihåg 

Föräldrar med barn i 
kommunal skola 
(n=86 st)  

Procent 
 

2 
14 
2 

50 
32 

Föräldrar med barn i 
fristående skola  
(n = (82 st) 

 Procent 
 

20 
17 
8 

10 
45 
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När det gäller den information föräldrarna har fått ifrån andra skolor, anger ungefär hälften av 
undersökningsgruppen att de inte fått någon information ifrån andra skolor. Detta gäller för de 
båda skoltyperna. Detta visar att det finns en stor oinformerad mottagargrupp. De fristående 
skolorna når ut med information om sin verksamhet till ungefär lika många procent av föräldrarna 
i både kommunal och i fristående verksamhet.  De kommunala skolorna når 20 % av föräldrarna 
med barn i de fristående skolorna med information om sin verksamhet. Detta torde innebära att 
80 % av denna målgrupp beaktar endast ett fristående skolalternativ. Det är tre gånger så många 
föräldrar med barn i kommunal skola som inte kommer ihåg om de fått någon information från 
andra skolor som i den andra gruppen föräldrar.  

7.2.3 Upplevelse av informationen 

Tabell 16. Föräldrars upplevelse av informationen de fått vid val av skola 

 
Svarsalternativ 

Föräldrar med barn i 
kommunal skola 
(n=86 st) 

Föräldrar med barn i 
fristående skola  
(n = (82 st) 

 
Välinformerad  
Tillräckligt 
informerad  
Inte tillräckligt 
informerad  
Ingen information alls  

Procent 
7 

58 
 

18 
 

17 

Procent 
14 
65 

 
8 
 

13 
 

Majoriteten av föräldrarna i de båda grupperna anser att de har blivit väl informerade eller 
tillräckligt informerade. Resultatet visar att det uppstår en skillnad mellan de båda grupperna när 
man tittar på antalet föräldrar som inte känner sig tillräckligt informerade eller inte informerade 
alls. Det är 35 % (18 + 17 %) av föräldrarna i den kommunala skolan som anger att de tillhör 
denna grupp. Det kan betyda att den information de fått har varit bristfällig eller att de tagit del av 
informationen på ett bristfälligt sätt. Motsvarande siffra för den andra gruppen (fristående) är 21 
%. Det är ungefär lika många i varje grupp som inte känt sig informerade alls. Anledningen till 
detta kan ha olika orsaker. Det kan röra sig om att föräldrar till exempel inte varit intresserade eller 
känt att de inte varit i behov av någon information. Det kan också vara så att föräldrar trots 
intresse kanske känt sig otillräckligt informerade. Även här blir demokratiaspekten i ett 
valfrihetsperspektiv problematisk, på grund av att så många inte känner sig åtminstone tillräckligt 
informerade. 

7.2.4 Informationens påverkan 

Tabell 17. Föräldrars syn på informationens påverkan på valet av skola 

 
Svarsalternativ 

Föräldrar med barn i 
kommunal skola 
(n=86 st) 

Föräldrar med barn i 
fristående skola  
(n = (82 st) 

 
Ja 
Nej 

Procent 
18 
82 

 

Procent 
70 
30 

 
 
Beträffande informationens påverkan på föräldrarna uppvisar de båda undersökningsgrupperna 
nästan motsatt resultat gentemot varandra. Föräldrar, med barn i den fristående skolan, har 
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påverkats i stor utsträckning av informationen (70 %). Hur föräldrarna har påverkats har de 
motiveras i enkäterna (fråga 19). Dessa motiveringar kan kategoriseras i fyra olika teman. De 
presenteras här och belyses med var sitt citat hämtat ifrån förklaringarna i enkäten:  
 

� Känsla - När vi fått informationen kändes det rätt att byta skola. (Förälder – fristående skola)  
 
� Förväntningar - Informationen motsvarade de förväntningar vi hade på skolan. (Förälder – fristående 
skola) 
 
� De pedagogiska tankarna - Det pedagogiska upplägget var bra (Förälder – fristående skola) 
 
� Miljön - Skolmiljön var tilltalande (Förälder – fristående skola) 
 

Övriga föräldrar i denna grupp (fristående skolor), de resterande 30 %, ansåg att informationen 
inte påverkade deras val av skola. Föräldrarna motiverade inte detta i samma utsträckning. De 
motiv som framkom kan kategoriseras i följande teman: 

 
� Tidigare erfarenheter - Vi påverkades inte för att vi hade redan ett barn på skolan som  
trivdes. (Förälder – fristående skola) 
 
� Beslutet var redan taget - Nej, informationen påverkade inte, vi hade redan bestämt oss.  (Förälder – 
fristående skola) 
 
� Föräldrarna gör valet – Jag hade diskuterat frågan med barnets mamma och vi hade tagit beslutet 
(Förälder – fristående skola) 

 
Flertalet av de föräldrar, med barn i den kommunala skolan har påverkats i mycket mindre 
utsträckning av informationen de fått. 82 % av föräldrarna anger att de inte påverkats. De motiv 
som i enkäten angavs som orsak till att informationen inte påverkade valet kan kategoriseras i 
följande teman: 

 
� Närhet till skolan - Det var närheten till skolan avgjorde (Förälder – kommunal skola) 
 
� Beslutet var redan taget - Vi hade redan bestämt oss (Förälder – kommunal skola) 
 
� Brist på andra möjliga alternativ - Det fanns inget bättre alternativ i vår situation (Förälder – 
kommunal skola) 
 
� Skolan ett självklart val - Skolan var ett självklart val (Förälder – kommunal skola) 
 
� Barnet gör valet - Vårt barn ville själv gå i den skolan (Förälder – kommunal skola) 

 
Övriga föräldrar i denna grupp (kommunala skolor), de resterande 18 procenten som angivit att 
informationen påverkat deras val, motiverar inte detta överhuvudtaget. Resultaten visar att 
beslutet att välja en kommunal skola i huvudsak inte utgår ifrån den information föräldrar får om 
verksamheten och dess pedagogiska upplägg. För dem som angett att informationen påverkat är 
det svårt att peka på specifika anledningar. Skolvalsfrågan utgår ifrån en mer praktisk lösning, till 
exempel att skolan ligger nära. 
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7.2.5 Övervägandet vid val av skola 
 

Tabell 18. Antal föräldrar som har övervägt olika skolalternativ 

 
Svarsalternativ 

Föräldrar med barn i 
kommunal skola 
(n=86 st) 

Föräldrar med barn i 
fristående skola  
(n = (82 st) 

 
Ja 
Nej 
 

Procent 
24 
76 

Procent 
25 
75 

 
Resultatet skiljde sig mycket åt vad det gällde informationens påverkan på de olika gruppernas 
föräldrar enligt ovan. Det finns däremot inte några skillnader angående hur många som verkligen 
har övervägt olika skolalternativ. Det visar sig att ca 25 % av föräldrarna, oavsett grupp, övervägt 
olika skolalternativ. Detta anger dock ingen relation mellan vilka typer av skolor som övervägts, 
om det enbart är olika kommunala, enbart olika fristående eller om det är både kommunala och 
fristående skolor som övervägts. Resultatet innebär emellertid att så många som en fjärdedel av 
alla föräldrar aktivt överväger olika valalternativ och därmed kan utgöra en attraktiv målgrupp för 
marknadsföringsinsatser 
 
7.2.5    Inställningen till möjligheten att välja  

Hur ställer sig föräldrar överhuvudtaget till sin möjlighet att välja skola? De utsagor som 
intervjuerna genererat visar tydligt att föräldrar i grunden är positiva till att få lov att välja skola. 
De olika argumenten som ligger till grund för en positiv inställning till valfrihet, som 
genomgående alla föräldrar uttryckte mer eller mindre starkt oavsett grupp har formulerats i 
följande utsagor: 

� Valfrihet är positivt i ett individuellt perspektiv 

 För just våran del har det varit väldigt bra. Jag vet inte vem XX (barnet) hade varit annars… och jag 
vill att man som enskild förälder skall ha den möjligheten. Jag måste ju kunna välja naturligtvis var jag 
tror att mitt barn växer bäst. 

� Valfrihet leder till ökad mångfald – driver skolornas kvalitet framåt 

Annars så blir det… Det är ungefär som om vi bara skulle ha en affär med ett utbud, vilka varor får vi 
då? Friskolorna har triggat de kommunala skolorna att beskriva och utveckla sin verksamhet. 

Argumenten som ligger till grund för en eventuellt mer skeptisk inställning till valfrihet kan 
formuleras i följande utsaga: 

� Valfrihet kan ur ett samhällsperspektiv vara negativt. 

I ett politiskt perspektiv, i ett längre samhällsperspektiv tycker jag att det kan vara sämre, alltså det kan 
vara segregerande. Att större delen personer som är väldigt aktiva samlas på ett ställe och de som är passiva 
samlas på ett annat, jag vet inte… 

Sammanfattningsvis betyder dessa utsagor att valfrihet anses av föräldrar bra i ett individuellt 
perspektiv och eventuella negativa följder som valfrihet kan skapa beror främst på att systemet 
inte är tillräckligt utvecklat och jämlikt ännu. Dock finns en viss medvetenhet om att det finns risk 
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för följder, som i ett större samhällsperspektiv kan vara problematiska. Det positiva med valfrihet 
ur ett individperspektiv ligger dock närmast föräldrarna och framhävs före argumentet att 
valfriheten leder till ökad mångfald och gynnar en ökad konkurrens som genererar kvalité i 
skolverksamheten. Föräldrarna med barn i den fristående skolan hävdar individperspektivets linje 
tydligast. Hos föräldrarna med barn i den kommunala skolan finns mer av oro att det på sikt kan 
leda till negativa följder.  

7.2.6    Sammanfattning av föräldrars kunskap, övervägande och inställning 

Majoriteten av alla föräldrar oavsett grupp är medvetna om sin rätt att välja skola. Det är dock fler 
föräldrar med barn i fristående skola som är medvetna om denna rättighet. Resultaten visar att fler 
av föräldrarna i gruppen kommunala skolor varken känner till att man har rätt att välja och/eller 
känner till olika skolalternativ.  

Tittar man på vilken typ av information som flest föräldrar fick när barnet började i nuvarande 
skola, anges informationsmöten som informationskälla oavsett vilken föräldragrupp som 
undersöks. Av gruppen föräldrar – barn i fristående skola anges ”andra föräldrar” som 
informationskälla Av gruppen föräldrar – barn i kommunalskola har ”skriftliga utskick” större 
genomslagskraft. De fristående skolorna når ut med information om sin verksamhet till ungefär 
lika många procent av föräldrarna i både kommunal och i fristående verksamhet.  De kommunala 
skolorna når 20 procent av föräldrarna med barn i de fristående skolorna med information om sin 
verksamhet. Detta torde innebära att 80 procent av denna målgrupp beaktar endast ett fristående 
skolalternativ. 

Majoriteten av föräldrarna i de båda grupperna anser att de har blivit väl informerade eller 
tillräckligt informerade. Resultatet visar en stor skillnad mellan de båda grupperna som visar att 70 
procent av föräldrarna - barn i fristående skola har påverkats av informationen i ”stor 
utsträckning”. 82 procent av föräldrarna - barn i kommunal skola har inte påverkats av 
informationen de fått. Det visar sig att ca 25 procent av föräldrarna, oavsett grupp, övervägt olika 
skolalternativ. Valfrihet uppfattas av föräldrarna som positivt framför allt i ett individuellt 
perspektiv. De anser att valfrihet leder till ökad mångfald vilket driver skolornas utveckling och 
kvalitet framåt. Det finns en medvetenhet hos alla föräldrar, men som framför allt framhävs av 
föräldrarna med barn i den kommunala skolan, angående de eventuella negativa effekter valfrihet 
av skola i ett större samhällsperspektiv kan få. 
 
 

7.3 Föräldrars motiv  

I detta avsnitt görs ett försök att utpeka de motiv som föräldrar anger har påverkat deras val av 
skola. Resultatet som presenteras i detta avsnitt har genererats dels från enkätundersökningen och 
dels intervjuundersökningen och redovisas som tidigare angivits. 
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7.3.1   Motiv för skolval 

Tabell 19. Olika motiv och deras angelägenhetsgrad som påverkar föräldrars val 

Föräldrar med barn i kommunal 
skola. 

(n=86 st) 

Föräldrar med barn i fristående 
skola 

(n=82 st) 

 
 
 
 
Motiv 

Viktigt vid val 
av skola 

Lite eller inte alls 
viktigt 

Viktigt vid val 
av skola 

Lite eller inte 
alls viktigt 

 procent procent procent procent 
Gott klimat 98  2  100  0  
Bra lärare 98  2  98  2  
Utv. personligheten 92  8  92  8  
Gott rykte 95  5  90  10 
Särskild profil 4  96  72  28  
Ingen mobbing 97  3  78  22  
Föräldrainflytande 70  30  76  24  
Skolan nära hemmet 95  5  21  79  
Kamrater går i skolan 83  17  50  50  
Skolan är liten 54  46  56  44  
Små klasser 70  30  76  24  

 
Det finns naturligtvis en mängd olika motiv, som påverkar en familjs val av skola för sitt eller sina 
barn och förmodligen är det ett antal olika motiv som tillsammans utgör ett underlag för ett 
sådant beslut. I undersökningens resultat har det framkommit 11 olika motiv som föräldrar anger 
att de tar mer eller mindre hänsyn till när de väljer utbildning för sina barn, vilka presenteras i 
tabellen ovan. Resultatet redovisas i en jämförande tabell, vilket innebär att en jämförelse görs 
mellan vilka motiv som anges av föräldrar - kommunala skolor respektive föräldrar - fristående 
skolor. Dessutom anger tabellen hur föräldrarna viktar de olika motiven. 
 
Resultatet visar att det totalt sett är stor överensstämmelse angående vilka faktorer föräldrarna 
angett som viktiga att ta ställning till för att söka sig skola. För de flesta föräldrar är flera faktorer 
av stor vikt. I enkäterna går inte att utläsa några skillnader mellan grupperna och de fyra motiven 
”gott klimat”, ”bra lärare”, ”utvecklande av personligheten” och ”skolans goda rykte” som flest 
föräldrar angivit som viktigt vid val av skola. 

Tre motiv visar stora skillnader mellan grupperna nämligen ”särskild profil”, ”skolan ligger nära 
hemmet” och ”kamrater går i skolan”. Att skolan har en särskild profil är viktigt för föräldrarna 
med barn i den fristående skolan. Att skolan ligger nära hemmet och att kamrater går i skolan är 
viktigt för föräldrar med barn i den kommunala skolan. Följande citat från intervjuerna bekräftar 
och belyser dessa motiv för val av skola. 
 

� Skolan ligger nära hemmet - Det är för att vi bor här.  (Förälder - kommunal skola) 
 
� Kamrater går i skolan – Det är tryggt att gå ihop med kompisarna (Förälder - kommunal skola) 
 
� Skolan har en särskild profil – En genomtänkt pedagogik är viktig för kvaliteten i undervisningen 

(Förälder - fristående skola) 
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Tabell 20. Rangordning av de motiv som anges påverka beslutet vid val av skola 

 
 
Motiv 

Föräldrar med barn i 
kommunal skola. 

(n=86 st) 

 Föräldrar med barn i 
fristående skola 

(n=82 st) 

 Rangordning  Rangordning 
Bra lärare 1:a Bra lärare 1:a 
Gott klimat 2:a Utv. personligheten 2:a 
Skolan nära hemmet 3:a Särskild profil 3:a 
Kamrater går i skolan 4:a Gott klimat 4:a 
Utv. personligheten 5:a Gott rykte 5:a 
Gott rykte 6:a Kamrater går i skolan 6:a 
Ingen mobbing 7:a Föräldrainflytande 7:a 
Små klasser 8:a Ingen mobbing 8:a 
Skolan är liten 9:a Skolan har små klasser 9:a 
Särskild profil 10:a Skolan är liten 10:a 
Annat 11:a Skolan nära hemmet  11:a 
Föräldrainflytande - Annat - 

 
Av tabellen ovan kan det utläsas hur dessa motiv rangordnas av föräldrarna. Det visar sig att 
grupperna rangordnar motivet ”bra lärare” lika. Motivet ”gott klimat” är något viktigare för 
gruppen föräldrar med barn i kommunal skola, vilka rangordnar detta som motiv nummer två. I 
gruppen föräldrar fristående skola rangordnas motivet ”utveckla personligheten” som nummer 
två.  
 
Stora skillnader finns mellan grupperna angående det motiv som anges som nummer tre 
respektive nr 11 i angelägenhetsgrad. Det är motivet ”skolan nära hemmet”. Det hamnar för 
gruppen föräldrar med barn i kommunal skola på tredje plats. Detta motiv anges som det minst 
viktiga (nr 11) för den andra gruppen föräldrar. För föräldrarna med barn i fristående skola 
hamnar motivet ”särskild profil” som nummer tre. Motsvarande motiv i den andra gruppen 
föräldrar anges som ett av de minst viktiga av motiven (nr 10).  

Ingen av grupperna har angett ”föräldrainflytandets betydelse” som ett motiv på en mer 
framträdande plats. Endast en liten nyansskillnad förekommer. Det går att utläsa att föräldrarna 
med barn i den fristående skolan tycker att detta kan ha en viss betydelse. 

Andra skillnader som finns är angående motivet ”kamrater går i skolan” vilket är viktigare för 
föräldrar med barn i den kommunala skolan.  

Några av föräldrarna med barn i kommunal skola har angivit ett annat alternativ som motiv än de 
som fanns i enkäten. Det motiv som anges är: ”att undvika segregation”. Intervjuresultaten 
fördjupar förståelsen av tankarna bakom detta motiv. Det framkommer att föräldrar uppfattar att 
barnens sammansättning i olika skolor har betydelse. Resultatet visar dock på skillnader mellan 
föräldragrupperna angående uppfattningen om sammansättningens betydelse. Det visar sig att 
bland föräldrarna med barn i fristående skola finns det uppfattningar om att ”lika barn (och 
föräldrar) leka bäst”. Denna uppfattning utgår ifrån att, om alla föräldrar gör aktiva val för sina 
barn så kan de med en gemensam värdegrund lättare samlas i en och samma skola, vilket anses 
som positivt. Detta har formulerats av följande utsaga: 
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� Gemensam värdegrund – skapar effektivitet och gynnsam miljö 

Om folk gör aktiva val… att man tänker till varför man väljer en skola liksom… Det märks skillnad 
på en friskola, man kan ha en mer uttalad värdegrund. De som är där de delar ju samma syn och det 
blir rätt så starkt. Då blir det bra! vi är inte så olika. (Förälder – barn i fristående skola) 

Föräldrarna med barn i den kommunala skolan ser också detta, men de tittar mer till sina 
möjligheter att sätta sina barn i en annan skola än den skola som ligger nära hemmet. Att göra ett 
aktivt val handlar till stor del om att ha tid att tänka och resurser att praktiskt organisera det (se 
citat på s 69). Med tanke på föräldrars bakgrund som denna undersökning visat avseende 
hushållens sammansättning kan detta vara just det som är svårigheten. Dessa föräldrar uttalar 
risker angående sammansättningen av barn i olika skolor som aktiva val genererar. Detta skapar 
enligt dem en uppdelning av barn i olika skolor som är negativ. Vilket uttrycks av följande utsaga: 

� Uppdelning i olika skolor – skapar ojämlika villkor, sämre miljö och kvalitet 

Det som är risken att det blir så vanligt tillslut att den obligatoriska (kommunala - min 
anmärkning) skolan blir så pass dålig att de får inga lärare som vill jobba där att det är sämre 
betalt, så att vi får ett ordentligt segregerat samhälle. Det är ett segregerande system som inte är så 
käckt… (Förälder - barn i kommunal skola). 

7.3.2   Tillfredställelse med skolan som valts 

I studien har föräldrarna tagit ställning till hur huruvida de efter valet av skola ser tillfredställande 
på sina barns skolgång och utbildning eller ej. Resultatet pekar på motiv som kan uppstå sedan 
föräldrarna valt skola och barnet börjat sin skolgång. Dessa motiv kan påverka att ett nytt val görs 
och ett byte av skola sker. Resultatet sammanfattats av fyra figurer som beskriver: om skolgången 
motsvarar vad man önskat, om man är nöjd med klimatet i skolan, om man är nöjd med barnets 
kunskapsutveckling och om man är nöjd med barnets sociala utveckling. Varje figur kommenteras 
av en kort efterföljande text. 
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Figur 9. Föräldrars syn på i vilken grad deras förväntningar på sina barns skolgång motsvaras 

 
I figur 9 framträder följande, totalt sett är de allra flesta föräldrar nöjda med sina barns skolgång. 
Det går att utläsa att fler föräldrar med barn i den kommunala skolan är till ”mycket stor del”  
positiva till sina barn skolgång än den andra gruppen föräldrar.  
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Figur 10. Föräldrars upplevelse av i vilken grad de är nöjda med klimatet i sina barns skolor  

 
Det visar sig med hjälp av figur 10 att de allra flesta föräldrar är nöjda med klimatet i sina barns 
skolor. Det går att utläsa att föräldrarna med barn i den fristående skolan är något mer positiva till 
sina barn skolklimat än den andra gruppen föräldrar. Det är totalt få föräldrar som inte är nöjda 
med skolklimatet.  Det är dock fler av föräldrarna med barn i den kommunala skolan som inte alls 
är nöjda med skolans klimat. 

 

Figur 11. Föräldrars syn på i vilken omfattning förväntningarna på kunskapsutveckling motsvaras 

Det framgår av resultatet i figur 11 att de allra flesta föräldrar också är nöjda med sina barns 
kunskapsutveckling. Det går att skönja att föräldrar i den fristående skolan är något mer kritiska 
till sina barn kunskapsutveckling, liksom de var till sin egen. Det är 15 procent i denna grupp som 
bara är nöjda till viss del. Totalt sett är dock mycket få föräldrar missnöjda med barnets 
kunskapsutveckling. Hela 95 procent (60 % + 35 %) av föräldrarna med barn i den kommunala 
skolan är övervägande positiva till sina barns kunskapsutveckling. Motsvarande siffra för den 
andra gruppen är 83 procent (46 % + 37 %). 
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Figur 12. Föräldrars syn på i vilken omfattning deras förväntningar på den sociala utveckling motsvaras 

 
Resultatet uppvisar i figur 12, att de allra flesta föräldrar dessutom är nöjda med sina barns sociala 
utveckling. Här går att utläsa att föräldrarna med barn i den kommunala skolan är något mindre 
nöjda sina barns sociala utveckling och den andra gruppen föräldrar något mer positiva. 

Intervjuresultatet visar inte heller några större skillnader mellan föräldragrupperna. De 
förväntningar föräldrarna ger uttryck för kring sina barns utbildning kan uttryckas av tre olika 
utsagor som framkommit. De är de samma oavsett vilken skoltyp som föräldrarna har sitt barn i. 
Dessa kan formuleras enligt följande och de belyses av ett sammanfattande citat, ett från vardera 
föräldergruppen.  

� Utbildning ska ge goda kunskaper 

� Utbildning ska utveckla barnets personlighet 

� Utbildning ska utveckla barnets förmåga att fungera socialt 

Att ge barnen en grundutbildning och att de får en möjlighet att komma upp till sin egen kapacitet. Det 
tycker jag är viktigt. Att de skall trivas och fungera socialt… plocka fram vad de är bra på, deras 
starka sidor. Det är mitt önskemål. (Förälder till barn i fristående skola) 

Huvudsaken är att barnet utvecklas som människa, person och socialt och att det … får ett verktyg att 
hantera sin kunskap. (Förälder till barn i kommunal skola) 

I intervjuresultatet framkommer att motsvaras inte förväntningarna på skolan angående de ovan 
angivna faktorer kan det utgöra en orsak till byte eller omval. Intervjuundersökningen genererar 
två utsagor angående detta. De handlar om att ett byte av skolan kan bli aktuellt om miljön i 
skolan är otillfredsställande och om negativ påverkan på barnets personliga utveckling äger rum. 
Detta kan utgöra motiv för byte från en kommunal skola till en fristående skola eller tvärt om.  

� Miljön i skolan är otillfredsställande  
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Vi gjorde ett socialt byte, vi sökte oss inte till den här skolan för att vi fullt och fast tror på den här 
modellen utan vi kunde acceptera modellen och tycka att den var okej. Vi såg det som en möjlighet att byta 
social miljö. 

Jag tror att det är många som står i samma situation som oss att man har valt bort från något och då var 
det här skolan som fanns (den nya fristående skolan, min anmärkning). Man kanske inte har valt till 
något. 

Anledningen var att vi kände att vi höll på att tappa greppet om vårt barn i hans stökiga klass och att han 
mindre och mindre lyssnade på mig och det accepterar inte jag, Att byta skola blev nödvändigt. Sen vilken 
skola det blev var inte så viktigt. 

� Negativ påverkan på barnets personliga utveckling 

Anledningen var att vi kände att vi höll på att tappa greppet om vårt barn i hans stökiga klass och att han 
mindre och mindre lyssnade på mig och det accepterar inte jag, Att byta skola blev nödvändigt. Sen vilken 
skola det blev var inte så viktigt. 

Det viktiga i dessa fall är inte vilken skola som barnen kommer till eller vilken pedagogik den 
skolan har utan det viktiga är att lämna den gamla skolan. 

Jag tror att det är många som står i samma situation som oss att man har valt bort från något och då var 
det här skolan som fanns (den nya fristående skolan, min anmärkning). Man kanske inte har valt till 
något. 

Att föräldrar gör bedömningen att olika skolor bedriver verksamhet av olika kvalitet blir av dessa 
resultat uppenbart. Det går att urskilja fyra olika teman i föräldrarnas åsikter angående jämlikhet 
och likvärdighet i utbildning. Trots att föräldrarna inte tror på att skolan är jämlik och likvärdig för 
alla anser de att det är viktigt att kontrollera likvärdigheten. Uppfattningarna framkommer hos 
båda grupperna föräldrar men hur starka uppfattningarna kring de olika utsagorna skiljer sig något 
åt därför anges vilken grupp föräldrar citatet är hämtat ifrån. 

� Skolan är inte likvärdig eftersom individer har olika förutsättningar  

Eh, skolan är absolut inte jämlik, men alltså, alla har inte samma förutsättningar att fixa 
skolan…(Förälder fristående skola) 

De flesta föräldrar hyser alltså liten tilltro till att den svenska skolan erbjuder en jämlik eller en 
likvärdig utbildning för alla. Föräldrar utgår i detta resonemang ifrån att barn har olika 
förutsättningar för att klara skolan och det kan inte skolan påverka i någon högre grad, därför är 
inte skolan jämlik eller likvärdig.  

� Likvärdigheten kan gagnas ju fler skolor det finns att välja bland  

Jag tror att ju fler alternativ som finns att välja bland, desto mindre blir skillnaden. Ju färre du har att 
välja på, säg att du bara har en eller två friskolor så blir det färre som kan gå i dem, men nu är det fler och 
fler som väljer, man väljer också inom kommunala skolor man väljer musik eller idrottsklass. Det här med 
väljande har blivit mycket större eller mer utbrett…(Förälder kommunal skola) 
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Uppfattning som framträder handlar om att ju fler skolor det finns att välja på desto mindre blir 
skillnaden mellan skolor. Tanken är att det blir ett mer jämlikt tillträde till dem. Detta skulle kunna 
motverka elitskolor. 

� Likvärdigheten skall främst innebära ett gemensamt ideologiskt grundresultat 

Med likvärdig utbildning måste vara att man får med sig de här grundidealen på ideologisk bas för vad 
Sverige står för. (Förälder kommunal skola) 

I föräldrarnas uppfattning kring vad likvärdigheten skall innebära utgår de ifrån att det inte 
handlar om en likvärdig undervisning generellt, utan de nöjer sig med att alla elever åtminstone 
ska få med sig en minsta gemensam nämnare som i ett likvärdigt resultat av undervisningen. Detta 
gemensamma resultat handlar om lika grundläggande värderingar.  

� Likvärdigheten skall kontrolleras av statlig instans 

Man får ju sätta upp normer och regler för vad som skall gälla. Sen får man ju genomföra inspektioner för 
att kolla att alla får det de ska…(Förälder fristående skola) 

Föräldrarna tror inte på att skolan är jämlik och likvärdig för alla. De menar dock att det är viktigt 
att kontrollera likvärdigheten. Skolornas kvalitet bör garanteras på något sätt menar föräldrarna 
och det borde göras av någon instans som representerar det offentliga samhället. 

7.3.3   Sammanfattning 

Elva olika motiv för val av skola har framkommit i undersökningen. Det finns en stor 
överensstämmelse mellan föräldragrupperna angående de förhållanden på skolorna som 
föräldrarna angett som viktiga för att söka sig dit. Viktigt vid val av skola är ett ”gott klimat”, ”bra 
lärare”, ”utvecklande av personligheten” och ”skolans goda rykte”. Stora skillnader finns mellan 
grupperna angående synen på motivet ”skolan nära hemmet” och ”skolan har en särskild profil”. 
Ingen av föräldragrupperna anger ”föräldrainflytandets betydelse” som ett väsentligt motiv. De 
allra flesta föräldrar oavsett grupp är nöjda med sina barns skolgång. Föräldrarna till barn i den 
kommunala skolan är generellt sett något lite mer positiva till sina barns skolgång än den andra 
gruppen föräldrar. Motsvaras inte förväntningarna av skolan är föräldrar beredda att göra ett byte 
av skola. Föräldrarna söker sig i detta fall mer ifrån något än till något specifikt. Föräldrar menar att 
skolan inte kan vara likvärdig eftersom individers förutsättningar skiljer. 
 

7.4 Föräldrainflytande 

I detta avsnitt är syftet att försöka utreda föräldrainflytandets betydelse vid val av skola. Resultatet 
som presenteras i avsnitt har utvecklats dels från enkätundersökningen och dels 
intervjuundersökningen och redovisas som tidigare angivits. 
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7.4.1   Föräldrainflytandets betydelse och begränsningar 

Figur 13. Föräldrainflytandets betydelse  

 
Resultatet visar att föräldrainflytandet generellt anses som viktigt av de flesta föräldrar. Av figur 13 
går det inte att läsa ut några större skillnader mellan grupperna. Oavsett vilken huvudman de olika  

skolformerna har, anser föräldrarna att föräldrainflytande är ett viktigt område när barnet väl går i 
skolan. Det påverkar däremot inte vilken skolform man väljer för sitt barn, vilket ovan kunde 
utläsas av det resultat, som angav viktiga motiv för föräldrarna att välja skola (se tabell 14).  

 

Figur 14. Föräldrars bedömning av sina möjligheter till inflytande  

 
Många av föräldrarna i studien bedömer dock sina möjligheter till inflytande på barnets skola som 
begränsade. Av figur 14 går det att utläsa att föräldrar till barn i den fristående skolan fördelar sig 
jämt mellan variablerna, vilket innebär att det finns ganska stora skillnader i uppfattning i denna 
fråga inom denna grupp föräldrar. Föräldrarna med barn i kommunal skola varierar också i 
uppfattning. Intervjuresultaten visar en god överensstämmelse med enkätresultaten. Intervjuerna 
visar inga skillnader i uppfattningar beroende på vilken typ av förälder som uttalar sig. Att 
inflytande är viktigt bekräftas, liksom att möjligheterna till inflytande varierar. 
 

37

31

40

51

20
16

3 2
0

10

20

30

40

50

60

Antal
 föräldrar
 i procent

Mycket
viktigt

Ganska
viktigt

Bara lite
viktigt

Inte alls
viktigt

Föräldrar - kommunal skola

Föräldrar  - fristående skola



Kampen om utbildningen  -  Linnéa Stenliden 

[2007-04-01] 
 

 84 

7.4.2   Vad föräldrainflytandet ska handla om 

Analysen av enkäter och intervjuer visar en god överensstämmelse angående vad föräldrar vill ha 
inflytande över. Det finns inte några större skillnader mellan de två föräldragrupperna angående 
detta.  Föräldrarna uttrycker sig dock på ett ganska diffust sätt när det gäller att ange vad de vill 
kunna påverka. De exempel på olika typer av föräldrainflytande som föräldrarna givit som svar på 
enkätens fråga 28, kan delas in och formuleras fyra olika teman. Av bilaga 6 framgår de exempel 
som genererats ifrån enkäterna, vad dessa teman kan innebära. Här belyses de med varsitt citat 
från intervjuerna för att visa överensstämmelsen mellan resultatet som 
undersökningsinstrumenten genererat. Resultatet säger dock inget om i vilken grad denna 
påverkan eller inflytande skall ha.  

� Pedagogik 

Metoderna! Jag har full tillit till den som planerar, men hur man gör det (syftar på undervisnings 
metoder), det borde alltså, man borde involveras mer. 

� Dialog 

Ska det vara inflytande skall det vara genom en riktigt ärlig dialog om mina barn.  

� Kunskapsutveckling  

Jag var på utvecklingssamtal igår och det var dialog, men ändå inte man bjuder inte in på riktigt 

� Klimat 

Jag vill vara med och påverka det sociala livet i klassen. Jag menar hur barnen är mot varandra, vilka 
ordnings- och uppförande regler som finns. Det är så viktigt med trivseln för att barnen skall kunna utvecklas. 

Analysen av intervjuerna visar att föräldrar upplever sina möjligheter att utöva inflytande på olika 
sätt. Dessa möjligheter har formulerats i följande utsagor. 

� Föräldrar väljer ett stort eller litet sammanhang att påverka 

Om man tänker i det lilla sammanhanget mellan XX (barnet), pedagogen och mig så har vi ju en tredjedel 
var, ett väldigt stort inflytande och ett väldigt bra samarbete… Det finns ju föräldrar som har ett väldigt stort 
engagemang in i det större sammanhanget men jag är inte sån… Tack och lov att de finns! 

� Föräldrar har möjlighet till inflytande – många avstår 

Som förälder känner jag att om man tänker utifrån XX (barnet) så har vi haft en rätt hyfsad möjlighet ändå, 
med att kunna påverka det som skett i skolan. Få föräldrar tar ju dock möjligheten att påverka. 

� Skolan vill ha hjälp – inte bli påverkad 

Skolan vill oftast ha föräldrarnas hjälp, att lösa lite grejer ibland, kratta en gång eller spika lite brädor och så, 
men inflytande på undervisningen – så fort man har en synpunkt på den så ses det inte som positivt. Det 
verkligt viktiga, undervisningen, hamnar ändå alltid hos pedagogerna. 
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� Föräldrar har prövat att påverka – utan resultat alternativ mött motstånd 

Tidigare kände jag att vi föräldrar på ett sätt blev hörda, vi jobbade, i princip alla var engagerade, men 
någonstans räckte inte det hela vägen fram. Det är kanske… att man inte blir hörd då, att det inte finns 
resurser… vilken anledning det än är så drabbar det ju både lärarna och barnen och i det läget är det ju… 
(Meningen dör ut i tystnad) 

Ja, alltså… jag har legat väldigt lågt. På ett föräldramöte tog jag aktiv del och pratade på rätt mycket… 
men, bara på ett.  Så fort man har en åsikt om skolans verksamhet så är det mycket taggarna ut från 
skolan 

I intervjuresultatet framkommer också orsaker till varför man som förälder upplever sina 
möjligheter till inflytande på så olika sätt. Det går att finna två olika områden som anger orsaken 
till begränsningar i inflytandet. Dessa två områden hänger tydligt samman med vilken 
huvudman/skolform som bedriver verksamheten.  

� Verksamheten definieras inte tydligt (kommunal skola) 

Svensk kommunal grundskola är det svårt att ha ett riktigt inflytande över för man ser inte riktigt 
vilken verksamhet som bedrivs. Man mörkar innehållet i undervisningen ganska mycket, på det sättet 
att det inte alltid är riktigt klockrent vad som görs, då blir det svårt att ha inflytande 

� Verksamheten är tydligt definierad (fristående skola) 

Jag tycker att den här skolan ger sämre möjligheter till inflytande. Här har man ju haft 
föräldrautbildning i hur systemet fungerar. Fast det känner jag mera handlar om att skolan vill tala om 
hur det fungerar så att föräldrarna kan stödja skolan, man bjuder inte in till en dialog om hur 
upplevelsen av skolan är och vad som kan förändras. 

Ingen av de intervjuade anger föräldrainflytande, som en viktig orsak till valet av skola.  

7.4.3   Sammanfattning 

Resultatet visar att föräldrainflytandet generellt anses som viktigt av de flesta föräldrar. 
Möjligheterna till inflytande påverkar inte vilken skolform man väljer för sitt barn. Många av 
föräldrarna i studien bedömer sina möjligheter till inflytande på skolan som begränsade. Det 
föräldrarna framförallt vill ha inflytande över är pedagogiska frågor, skolans klimat, barnets 
kunskapsutveckling och möjligheter till dialog. Begräsande möjligheter att påverka skolans 
verksamhet kan utgå ifrån vilken huvudman som står bakom verksamheten. 
 
7.5 Likheter och olikheter mellan föräldragrupperna  

I detta avsnitt är syftet att göra redovisning av likheter och olikheter som framkommit mellan 
föräldrars val av kommunal respektive fristående skola. Detta avsnitt väver ihop enkät- och 
intervjuresultaten till en helhet. Därför presenteras det inte med hjälp av någon tabell eller några 
citat. Se bilaga 7 för en sammanställning av resultatet i tabellform angående likheter och olikheter. 
  
Det går att konstatera både likheter och olikheter mellan de undersökta föräldragrupperna. Dessa 
presenteras under de olika områden som granskats: föräldrarnas bakgrund, kunskap och 
information kring skolval, motiv för val av skola och upplevelse av skolan, och föräldrainflytande.  
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7.5.1   Föräldrarnas bakgrund 
En likhet som går att finna angående föräldragruppernas bakgrund handlar om att alla i 
undersökningsgruppen har gått i kommunal skola.  
 
En olikhet angående föräldrarnas bakgrund rör skillnaden mellan antalet föräldrar som har 
svenska som modersmål eller ej. En annan rör skillnader i utbildningsnivå mellan grupperna. 
Grupperna har olika syn och inställning till sin egen skolgång. Skillnader finns angående antalet 
inom respektive grupp som varit utsatt för mobbing. Även hur hushållen är sammansatta skiljer 
beträffande ensamstående, antalet barn, liksom antal halvsyskon, antal kärnfamiljer och antal 
ombildade familjer. Hur familjerna väljer skola skiljer också mellan grupperna när man väljer 
samma typ av skola för samtliga sina barn eller ej. Det finns också skillnader mellan grupperna i 
deltagandet av mammor respektive pappor på föräldramötena. 
 
7.5.2   Kunskap och information kring skolval 
Likheterna när det gäller föräldrarnas kunskap och information kring skolval visar att det är 
ungefär lika många i båda grupperna som känner sig ”väl informerade” i frågan av skolan. Det är 
också ungefär lika många föräldrar i båda grupperna som övervägt sitt val av skola  

Det finns stora olikheter mellan grupperna angående hur många som är medvetna om sin rätt att 
välja skola, liksom vilken kännedom om olika val-/skolalternativ som finns. Det finns också 
olikheter mellan grupperna mellan vilken typ av information man tog till sig vid valet av 
nuvarande skola. Olikheten gäller också antalet föräldrar i respektive grupp som uppfattar sig som 
”ej tillräckligt informerad” eller ”inte informerad” alls. Uppfattningen om hur mycket 
informationen påverkar skilde också grupperna åt. 

7.5.3   Motiv för val av skola och upplevelse av skolan 
Det finns likheter mellan grupperna angående vilka motiv som föräldrarna anser som viktiga vid 
valet av skola. Alla anser att ett gott klimat, bra lärare, utvecklande av personligheten och skolans 
goda rykte är viktiga motiv vid detta val. Likheter finns också när det gäller hur föräldrarna ser på 
föräldrainflytandets betydelse. Det är inte någon av föräldragrupperna som ser det som ett 
väsentligt motiv för val av skola. Överensstämmelser finns också mellan grupperna när man ser 
på sina barns utbildningssituation. De flesta oavsett undersökningsgrupp är generellt sett nöjda 
med barnens skolgång, skolans klimat, kunskapsutveckling och barnens sociala utveckling. 

Däremot finns det olikheter mellan grupperna i synen på hur man viktade motiven en ”särskild 
profil” på skolan, att ”skolan ligger nära hemmet”, och att ”kamrater går i skolan” eller ej. 
 
7.5.4   Föräldrainflytande 
De likheter som kan konstateras mellan föräldragrupperna är synen på föräldrainflytandes 
betydelse, på hur föräldrarna bedömer sina möjligheter till föräldrainflytande liksom hur föräldrar 
ser på vad föräldrainflytandet bör handla om. 

Det finns inga större skillnader mellan föräldragrupperna inom detta område. Däremot går det att 
utläsa skillnader i uppfattning inom respektive undersökningsgrupp. 

7.6 Sammanfattning   
Här görs en sammanfattning av de resultat som presenterats i detta kapitel. Sammanfattningen 
görs i punktform. 

� Föräldrars bakgrund påverkar valet av skola. 
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� Föräldrars kunskap och informationsnivå angående skolval är differentierad. 

� Föräldrars viktigaste motiv för val av skola är det samma för alla, det handlar om 
uppfattningen av skolans kvalitet. 

� Föräldrars motiv för val av skola påverkas av möjligheten att frångå närhetsprincipen. 

� Föräldrar anser att föräldrainflytande är viktigt, men de bedömer sina möjligheter till 
inflytande som begränsade. 

� Föräldrar anser att valfrihet är positivt i ett individuellt perspektiv. 

� Föräldrar anser att valfrihet leder till ökad mångfald vilket driver skolornas kvalitet framåt. 

� Föräldrar förstår att valfrihet i ett samhällsperspektiv kan vara negativt. 

� Föräldrar tycker inte att skolan är eller kan vara likvärdig eftersom individer har olika 
förutsättningar.  

� Föräldrar menar att likvärdigheten kan gagnas ju fler skolor det finns att välja bland.  

� Föräldrars uppfattning angående likvärdighet handlar om att den främst skall innebära ett 
gemensamt ideologiskt grundresultat. 

� Föräldrar vill att likvärdigheten skall kontrolleras av statlig instans. 

� Föräldrar ser att uppdelning i olika skolor kan underlätta möjligheten att dela en gemensam 
värdegrund vilket i skolan skapar effektivitet och en gynnsam miljö. 

� Föräldrar ser att uppdelning i olika skolor kan skapa ojämlika villkor, ineffektivitet och en 
segregerande miljö. 
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8   Diskussion 

Det övergripande syftet i studien är att, med utgångspunkt från aspekter på demokratibegreppet, 
studera föräldrars val av utbildning för sina barn. 
 
Området är avgränsat på flera sätt genom att (a) studien undersöker endast ett begränsat antal 
skolor i en kommun i Sverige, (b) undersökningen görs på grundskolenivå och (c) det är föräldrar 
med barn i en åldersgrupp (åk 6) och valet av utbildning för dessa barn som fokuseras. För att 
besvara studiens övergripande syfte har det brutits ned i flera frågeställningar som undersökts och 
resultatet har beskrivits i olika resultatavsnitt. Detta resultat kommer här att tolkas och diskuteras. 
Resultatet kommer också att ställas i förhållande till studiens teoretiska referensram, men först en 
kort metoddiskussion. 
 

8.1  Metoddiskussion 

Studiens uppläggning motiveras av att syftet styrt innehållet i litteraturstudierna, vilket lett fram till att 
studien inleds med en beskrivning av problemområdet, samt att en historisk tillbakablick och en 
litteraturgenomgång görs. Den senare gör att studien också förhåller sig till en teoretisk 
referensram, som innehåller aspekter på demokratibegreppet.  
 
En flerfaldig forskningsstrategi har använts. Tanken var att syfte och frågeställningar skulle avgöra 
vilka datainsamlingsmetoder som var lämpliga att använda.  För att kunna besvara syftet användes 
därför en flerfaldig forskningsstrategi, där de huvudsakliga datainsamlingsmetoderna var 
kvantitativa och också inledde datainsamlingen. Dessutom användes en kvalitativ 
semistrukturerad intervju för att stödja och komplettera den strukturerade kvantitativa enkäten.  
 
Den strukturerade enkäten fungerade bra som datainsamlingsmetod för att samla in ett brett underlag 
att utgå ifrån i studien och för att kunna göra kvantitativa jämförelser mellan de båda 
föräldragrupperna. Enkäten gav dock inte mycket utrymme för utvikningar, då svarsalternativen på 
förhand var bestämda och det endast på några ställen fanns utrymme för att motivera sitt svar. 
Konfidentialiteten gjorde, förhoppningsvis, att ingen behövde känna sig utpekad, påverkad av 
grupptryck eller inte ”vågade” svara ärligt på enkätfrågorna. Vid analysen av enkäten visade det sig 
att enkätkonstruktionen motsvarade i stort sett förväntningarna. Antalet frågor i enkäten och 
området den spände över kunde kanske ha minskats, för att istället ge möjlighet till fördjupning. 
För att fördjupa och komplettera enkätresultatet och också få med aspekter på 
demokratibegreppet valde jag att komplettera datainsamlingen med intervjuer. Den intervjuform 
som valdes var den semi-struktuerade fokuserade intervjun, vilket innebar att intervjun inte strikt 
styrdes ifrån ett frågeformulär.247 Valet av denna intervjuform motiveras med att vissa frågor 
skulle ställas till alla de intervjuade, men motiveras också av att den ger utrymme för de 
intervjuade föräldrarna att tala fritt kring frågorna, vilket också intervjupersonerna upplevde. 
Antalet intervjuer i undersökningen har utgått ifrån två aspekter,248 dels utifrån möjligheten till 
djup i analysen och dels utifrån att ge ett så brett underlag som möjligt chansen att komma med. 
Utifrån detta genomfördes intervjuerna och antalet intervjuer befanns efter genomförandet av sex 
stycken vara relevant utifrån de båda aspekterna. Bearbetningen av intervjuerna gjordes i flera 
steg. Eftersom intervjuerna tillhörde undersökningens kvalitativa del handlade det vid analysen av 
dem om att beskriva och tolka det som förekom i intervjupersonernas värld i förhållande till det 
som undersökts. Svårigheten vid analysen handlade om att bearbeta likheter och skillnader mellan 

                                                
247 Bryman, (2002).   

248 Larsson, (1986). 
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grupperna och i sammanhanget sätta definitiva gränser mellan dem eftersom flera av föräldrarna 
hade haft barn i båda typerna av skolor.  
 
Från början var tanken att enkäten och intervjuresultatet skulle komma att bidra med ungefär lika 
stor kunskapsmängd. I efterhand visade det sig att enkäten givit en större kunskapsbas än väntat, 
vilket gjort att den dominerar något i resultatdelen. Intervjuresultaten har i presentationen kanske 
kommit något i skymundan. Avsikten är inte denna utan bakom varje utsaga ligger en stor mängd 
bakomliggande material.  Intentionen har varit att inte uttrycka omfattande förklaringar till 
utsagorna eller att stapla citat, utan varit att formulera dem på ett sådant sätt att de till största 
delen kan tala för sig själva. De belyses endast med ett citat, detta för att hjälpa läsaren att uppfatta 
innebörden.  
 
Kanske hade undersökningen i sin helhet vunnit på att avgränsas ytterligare, med ett minskat antal 
frågeställningar och där av färre frågeområden för att kunna tränga än djupare in i ett mer 
begränsat kunskapsområde. Trots detta menar jag att det ämnesurval jag gjort ändå är relevant för 
studien. 
 
Undersökningsgruppen designades och valdes utifrån att de deltagande föräldrarna från de olika 
skolorna skulle bilda ett så representativt urval som möjligt. Det är viktigt att vara medveten om 
att det är synnerligen svårt att få kontroll över all form av skevhet och komma fram till ett perfekt 
representativt urval.249 De skolor som valdes ut skulle i största möjliga mån representera så olika 
upptagningsområden som möjligt. Olikheterna, som söktes, handlade om geografisk placering, 
populationstäthet liksom socioekonomiska faktorer. Även skolor med olika pedagogisk inriktning 
eller annan kategorisering söktes så som etnisk, konfessionell eller internationell skola. Den 
föräldragrupp på de skolor som valdes var föräldrar till barn i årskurs 6. Tanken var att dessa 
föräldrar har ett antal års erfarenhet av att ha barn i skolan och att det ofta är i denna ålder 
skolbyten sker.250  Vissa respondenter – föräldrar – kunde inte nås eftersom de inte var 
närvarande vid föräldramötena. Dessa föräldrar räknas inte in i undersökningsgruppen och ses 
därför inte som ett bortfall. Detta motiveras med att förfaringssättet har varit lika på alla skolor. 
Ett problem, som uppstod i undersökningsgruppen, var att en av skolorna avböjde att delta. 
Undersökningsgruppen omfattar därför ingen etnisk eller konfessionell skola vilket något 
begränsar den, då undersökningsgruppens sammansättning inte motsvarar tanken fullt ut att skapa 
ett så brett representativt urval som möjligt.  Däremot var samtliga närvarande föräldrar på 
föräldramötena villiga att delta i enkätstudien liksom de som blev tillfrågade att delta i intervjun. 
Något som för undersökningen kunde ha varit av intresse handlar om förfaringssättet vid urval av 
intervjupersoner. Det hade varit intressant att vid urvalet kunna välja olika kategorier av föräldrar, 
med hänseende till vilken typ av svar som givits i enkäten, såsom bakgrund, syn på 
föräldrainflytande eller motiv till val av skola. Detta kunde inte göras, på grund av 
anonymitetsskyddet. 
 
Kvalitet och etiskt förhållningssätt har eftersträvats i hela forskningsprocessen på flera olika sätt, 
exempelvis genom att jag noggrant följt de kvalitetskriterier som, finns beskrivna av Larsson251 
och HSFRs etiska regler. Detta har diskuterats tidigare under metodkapitlet (kap 6).  
 
Sammantaget menar jag att de olika metoderna visat sig fungera bra, då de dels kompletterade och 
gav varandra stöd och samtidigt triangulerades.252 Genom denna strategi har det varit möjligt att 

                                                
249 Bryman, (2001).  

250 Uppgift hämtad från den undersökta kommunens elevhanteringssytem ”Extens”. 

251 Larsson, (1994). 
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undersöka föräldrars val av utbildning ur flera perspektiv. Den flerfaldiga strategin har ökat 
studiens kvalitet och tillförlitlighet samt resultatens validitet.  
 
 
8.2  Resultatdiskussion 

Denna studie kan vara av intresse för samhällsansvariga politiker, för personer verksamma inom 
utbildningssektorn och för föräldrar. Jag menar att resultaten har ett värde utifrån alla dessa 
intressenters olika perspektiv därför kommer resonemangen kring resultaten i denna avslutande 
diskussion att föras utifrån ett samhälls-, ett utbildnings- och ett individperspektiv. Resultatet ställs 
också i förhållande till studiens teoretiska referensram. Varje avsnitt avslutas med relevanta 
frågeställningar som uppkommer i sammanhanget. 
 

8.2.1 Sambandet mellan bakgrund och val av utbildning 

I Sverige har det historiskt sett alltid varit föräldrarna som bestämt om de vill att skolplikten skall 
fullgöras i en enskild/privat skola eller i en offentlig skola. Problemet har varit att det är olika 
typer av föräldrar som har ”valt” olika sorters skolor. Marklund253 anser att privatskolorna, med 
undantag för skolor med religiös inriktning, entydigt tillgodosett ett behov hos samhällets 
överklass eller andra privilegierade. Den offentliga folkskolan kom länge att fungera som en 
fattigskola, som en i socialt avseende negativ urvalsskola. För att motverka denna polarisering var 
tanken ifrån samhällets sida att skapa ett skolsystem, som innebar en enhetlig skola som var 
likvärdig och jämlik för alla, där skolans kvalitet skulle förbättras, vilket skulle medföra att 
föräldrars behov av att välja andra typer av utbildning för sina barn minskade. Tanken var att 
detta skulle motverka att skolan innebar och bidrog till en uppdelning i olika samhällsklasser som 
medförde segregerande samhällseffekter.254 Denna process att skapa ett nytt skolsystem pågick 
fram till 1960-talet då grundskolereformen sjösattes. I och med den var enhetsskolan fullt ut 
genomförd år 1970. Nästan alla alternativ till denna skolform försvann. I mitten på 1980-talet 
förändrades dock villkoren genom flera reformer och staten ökade drastiskt möjligheterna för 
olika alternativ inom skolområdet. Det kan konstateras att staten i och med detta avhände sig en 
stor del av den makt över skolan och dess utveckling som den i ett historiskt perspektiv nyligen 
fått.255 
 
Föreliggande studie har visat att det finns ett samband mellan föräldrars bakgrund och deras val 
av utbildning för sina barn. De bakgrundsfaktorer som studien undersökt visar att det är de mer 
resursstarka föräldrarna som väljer en fristående skola liksom att det är mindre resursstarka 
föräldrar som väljer en kommunal skola som ligger nära hemmet. De resursstarka föräldrarna är 
mer kritiska till sin skolgång och de förmodar att genom att välja en fristående skola garanteras de 
egna barnen en bättre utbildning. Den andra gruppen föräldrar, som väljer en kommunal skola, är 
mer positivt inställda till sin egen skolgång. Detta faktum i kombination med dessa hushålls 
sammansättning (hushållen består av fler ombildade familjer eller ensamstående, de har fler barn 
och/eller fler halvsyskon) innebär att en kommunal skola ”duger” och blir av rent praktiska skäl 
det enda alternativet. De väljer en skola som ligger nära hemmet som barnen lätt kan ta sig till och 
från på egen hand. Föräldrars uppfattningar angående detta har framkommit i intervjuresultatet 
och beskrivits av utsagan:  
 

                                                                                                                                                 
252 Hammersly, (1996). 

253 Marklund, (1986). 

254 Fejan Ljunghill, (1995).  

255 Nilsson, (1987).  
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� Föräldrars möjlighet och förmåga att frångå närhetsprincipen 
 
Dessutom uppfattar föräldrar att det handlar om möjlighet till tid för sina barn och engagemang 
för dem. Ju fler barn hushållet har desto svårare blir det att ”räcka till” som förälder till alla barn, 
vilket också framkommit i intervjuerna och beskrivs av följande utsaga: 
 

� Föräldrars grad av engagemang i sina barn 
 
När hänsyn till dessa faktorer måste tas får skolans pedagogik och profil komma i andra hand. 
Resultatet, som visar att klassociala faktorer påverkar föräldrars val av skola, innebär att vi redan 
har och förmodligen kommer att få en allt mer segregerad skola. Damgren256 pekar på just 
förändringen, som pågår mot att allt fler fristående skolor med allmän inriktning etableras, kan 
vara en indikation på en ökande polarisering och att klassociala motiv för att välja skola ökar i 
betydelse.257 I Skolverkets rapporter258 framkommer det tydligt att spridningen mellan skolors 
resultat ökar och att detta troligtvis har att göra med en ökad skolsegregation. Kjellman259 visar att 
det är svårt att få fram entydiga resultat kring hur socialgrupp, etnicitet och kön samverkar vid 
valet av skola. Han menar dock att det viktiga är att reda ut vilket resultatet blir ur 
segregationssynpunkt. 
 
Vad innebär detta i ett samhällsperspektiv? Englund260 menar att på ett djupare plan innebär den 
förändrade synen på skolan en förändrad definition av demokrati. Skolan är inte längre en 
institution som skall ansvara för att skapa den demokratiske medborgaren, utan i stället har 
tonvikten ”kraftfullt förskjutits och skolan har blivit ett individualistiskt och familjegrundat 
projekt”.261 
 
I ett utbildningsperspektiv är det intressant att peka på erfarenheterna från USA och 
Storbritannien, som visar att skolpolitik med ökad valfrihet och föräldramakt leder till ett behov 
av insatser som syftar till att motverka en social snedrekrytering till högre utbildning och ge barn 
från mindre resursstarka miljöer studiemöjligheter.262 Sverige har redan idag svårigheter att 
rekrytera från alla samhällsklasser263 när det gäller högre utbildning. Behovet av att motverka detta 
genom särskilda reformer kommer förmodligen att uppstå även här. 
 
Frågeställningar som uppstår i sammanhanget: 
 

� Är det föräldrarna eller statens rätt att bestämma barnens skolgång?  
� Finns det motstridiga intressen mellan föräldrar och stat?264  

 

                                                
256 Damgren, (2002). 

257 Ibid. 

258 Skolverket, (2003). Skolverket, (2005c). Skolverket (2006).  

259 Kjellman, (2001).  

260 Englund, (1999). Den svenska skolan och demokratin. SOU 1999:93. Det unga folkstyret. Demokratiutredningen. 

261 Ibid.  

262 Metcalf, & Tait, (1999). 

263 Högskoleverkets hemsida. www.hsv.se. 

264 Nilsson, (2002).  
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8.2.2 Föräldrars information, kunskap och övervägande vid val av utbildning 

I och med tillkomsten av 1842 års folkskolestadga fastslogs principen om statens yttersta ansvar 
för alla medborgares uppfostran och undervisning.265 De utvecklingstendenser som präglat 
skolutvecklingen från 1900-1970-tal innebär att en rad genomgripande förändringar har skett i 
många avseenden.266 Framför allt har utbildningsmöjligheternas demokratisering – allas rätt och 
möjlighet till utbildning dominerat denna utveckling.267 I och med det utbildningspolitiska 
systemskiftet har möjligheterna för föräldrarna att välja olika typer av skolor ökat. En 
förutsättning för denna rätt och möjlighet till val av utbildning är att föräldrar känner till sina 
rättigheter, får information om olika valmöjligheter och tar till sig kunskap om dessa och utifrån 
detta överväger valet av utbildning. Det innebär också en ökad press på dem som har det yttersta 
ansvaret för utbildningen att informera. 
 
Resultaten i denna studie visar att största delen av föräldrarna är medvetna om sin rätt att välja 
skola. Det är däremot fler föräldrar i gruppen med barn i en fristående skola som känner till detta. 
I gruppen föräldrar med barn i en kommunal skola är det en tredjedel som inte känner till denna 
rättighet. Det innebär att denna grundläggande förutsättning för att ett aktivt val sker saknas hos 
en betydande del av dessa föräldrar. En lika stor grupp föräldrar känner inte heller till de olika 
skolalternativ som finns. Sammantaget innebär detta en demokratiproblematik, eftersom olika 
grupper föräldrar, enligt denna undersökning, har olika förutsättningar i ett kunskapsperspektiv att 
välja utbildning och skola för sina barn. Det betyder att föräldrar med liknande socioekonomisk 
bakgrund, som känner till valfriheten och utnyttjar den, kan genom att välja skola välja ett visst 
önskvärt socialt sammanhang och därmed välja bort ett annat medan andra, som inte känner till 
valfriheten och eller olika skolalternativ, inte heller kan utnyttja möjligheten att välja eller överväga 
ett möjligt val. Detta innebär en diskriminering av barn till mindre resurstarka föräldrar. Trots 
detta menar majoriteten av alla föräldrar i undersökningen att ”valfrihet är positivt i ett individuellt 
perspektiv”.  
 
Andra undersökningar kring föräldrars val av skola pekar på resultat i liknande riktning. De 
föräldrar som utnyttjar valmöjligheterna och som dessutom är mest positiva till valfrihet inom 
skolområdet är föräldrar med hög utbildning.268  Skolverket menar269 att allt fler föräldrar och 
elever utnyttjar valfriheten och att den sociala sammansättningen av elever har visat sig vara 
betydelsefullt vid valet av fristående skola. Sammantaget tyder dessa resultat på att medvetna och 
välutbildade föräldrar med bestämd avsikt att avgränsa den sociala sammansättningen väljer skola. 
I undersökningen framkommer att föräldrar är medvetna om att detta i ett större sammanhang 
kan vara destruktivt, då uppfattningen att ”valfrihet i ett samhällsperspektiv kan vara negativt” har 
framkommit. Det innebär att istället för att människor kan förlita sig på kollektiva välfärdssystem 
måste individer och familjer säkra sin sociala tillvaro själva. De familjer som har stor förmåga att 
planera, investera tid och engagemang i sina barns utbildning kommer lättare att klara sig i ett 
marknadsanpassat skolsystem. 
 
Studien visar att föräldrarna som har barn i den fristående skolan både tar till sig information och 
delger information angående sina barns skolor på andra sätt än föräldrar med barn i kommunal 
skola. De kommunicerar aktivt med andra föräldrar och frågar om eller beskriver sina barns 

                                                
265 Wallin, (1992). Från folkskola till grundskola. 

266 Hartman, (2005).  

267 Ibid. 

268 Skolverket, (1997). Pierre, & Rothstein, (2003). Välfärdsstat i otakt: om politikens oväntade, oavsiktliga och oönskade effekter.  

269 Skolverket, (2003c)  
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utbildning. Det kan tyda på ett större engagemang från de föräldrar som överväger att välja en 
fristående skola. De söker efter kunskap genom kontakt med andra föräldrar för att få bekräftat 
att skolan motsvarar det som förväntas. Skolvalsfrågan blir för dem en naturlig del av de planer 
och satsningar, som familjen har att ta ställning till.270 Skriftliga utskick får större genomslagskraft 
hos föräldrar i den kommunala skolan, vilket pekar på att dessa föräldrar verkar inta en mer passiv 
hållning, då de tenderar att bli mottagare av information som den kommunala skolan står för 
istället för att aktivt kommunicera. För att samhället skall kunna ta ansvar för alla medborgares 
fostran och undervisning måste insatser göras för att motverka ojämlika villkor angående 
föräldrars kunskap om sina barns utbildning och skolgång.271  
 
Både i ett utbildnings- och i ett demokratiperspektiv innebär det att samhället och skolan bör 
utveckla sina informationskanaler och sin information angående sin verksamhet. Skall 
skolsystemet fungera på en marknad måste samhället ansvara för att gagna alla medborgarnas 
medvetenhet och kunskap om hur utbildningen organiseras och vilken skolkvalitet, som finns att 
välja på. Frågan är bara om det är statens/politiker i barn- och ungdomsnämnders respektive 
tjänstemännens ansvar eller om det är utbildningsanordnarens ansvar det vill säga företrädare för 
de olika skolformerna eller om det är föräldrarnas eget ansvar att informera sig.  
 

� Vilka är egentligen aktörerna på skolpolitikens område i ett allt mer marknadsstyrt 
skolväsende?  

� Vem har det yttersta ansvaret för utbildningen av våra barn och utvecklandet av goda 
samhällsmedborgare? 

 
8.2.3 Föräldrars motiv att välja skola och utbildning 

Föräldrars önskan att låta sina barn få den bästa utbildningen har alltid funnits. ”Vi fick aldrig 
chansen, det skall våra barn få”.272 Undersökningar visar att föräldrar generellt sett vill kunna 
välja skola273. De visar att både föräldrar och elever uppskattar att få välja skola. Även 
Skolverket274 pekar på att föräldrar uppskattar att kunna välja skola.  
 
I denna undersökning visar det sig att viktiga motiv för detta val är att skolan har ett gott klimat, 
bra lärare, utvecklande av personligheten och att skolan har ett gott rykte. Dessa motiv finns det 
en stor överensstämmelse kring mellan alla föräldrar. Motiven anger en ton av medvetenhet och 
ett sökande efter kvalitet. Föräldrarna har en uttalad förväntan på att skolan skall motsvara något. 
 
Vid en jämförelse av föräldragrupperna visar sig också stora skillnader. Dessa handlar om faktorer 
som att ”skolan ligger nära hemmet” och att ”skolan har en särskild profil” Anledningen till att 
barnet går i just den valda skolan motiveras av att det är för att vi bor här (Förälder - kommunal 
skola) eller av en genomtänkt pedagogik är viktig för kvaliteten i undervisningen (Förälder - fristående 
skola). Vid dessa ytterligheter gör sig förmodligen bakgrundsfaktorerna gällande, liksom familjens 
egna resurser att sätta sig in i de valalternativ som finns. Det blir troligtvis den rent praktiska 
lösningen som blir avgörande för familjen om det är möjligt att välja något annat alternativ än det 
skolalternativ, som ligger närmast hemmet. För de familjer som består av en ensamstående 
förälder och/eller av många barn gäller det först och främst att se till att klara av uppgiften att få 

                                                
270 Englund, (1995) Kallos, & Nilsson, (1995). Nilsson, (1996). 

271 Hartman, (2005). 

272 Richardson, G. (2002) Skolan i partipolitiken. Pedagogiska magasinet nr 1, 2006. 

273 Temo-undersökning på uppdrag av Friskolornas Riksförbund redovisad i deras rapport ”Fakta om friskolor”. 

274 Skolverket, (2003). 
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alla till skolan på ett smidigt sätt. Det är mer vanligt att göra aktiva val för dem som hinner tänka – har tid 
att tänka… Är man ensamstående med fyra barn har man inte riktigt tid … (Förälder - kommunal skola) 
Frågan om vilken kvalitet som olika skolor erbjuder och vilken pedagogisk idé som passar barnet 
blir lättare att ta hänsyn till om familjens sammansättning ser annorlunda ut. Kanske blir det 
viktigare för de föräldrar, som har en mer kritisk hållning till sin egen skolgång, att ge sina egna 
barn något som de tror är bättre än det de själva fick. Detta kan öka motivationen att ägna tid till 
att informera sig aktivt om olika skolalternativ. Kombineras detta dessutom med en egen hög 
utbildningsnivå ökar förmodligen både förmågan och intresset för att ta till sig olika skolors 
kvalitetsutvärderingar och pedagogiska koncept.  
 
De allra flesta föräldrar oberoende av grupp är nöjda med sina barns skolgång. Föräldrarna till 
barn i den kommunala skolan är generellt sett något lite mer positiva till sina barns skolgång än 
den andra gruppen föräldrar. Motsvaras inte förväntningarna på skolan kan det naturligtvis utgöra 
en orsak till byte eller omval. Vi såg ett skolbyte som en möjlighet att byta social miljö (Förälder - 
fristående skola). Det viktiga i dessa fall är inte vilken skola som barnen kommer till eller vilken 
pedagogik den skolan har, utan det viktiga är att lämna den gamla skolan. Att byta skola blev 
nödvändigt. Sen vilken skola det blev var inte så viktigt (Förälder - fristående skola). 

Andra undersökningar visar på liknande resultat. I undersökningen Fakta om friskolor275 redovisas 
att för föräldrar med barn i en fristående skola är det viktigaste skälet skolans pedagogiska idé, 
men även att skolan är liten, trygg och har bra lärare. Att skolan är fristående saknar i stort sett 
betydelse när föräldrarna gör sitt aktiva val: Det viktiga är att skolan är bra för deras barn. I 
samma undersökning redovisas att för de, som valde kommunal skola, är det viktigast att skolan 
är närbelägen. Andra viktiga skäl är att det finns kompisar i skolan och att den är liten, trygg och 
har bra lärare.276  
 
I ett samhällsperspektiv är tanken att valfriheten skapar ett större utbud av olika skolverksamheter 
och därmed ökas de olika alternativen som finns att välja på. Detta ska öka konkurrensen, vilket 
kommer att ge en ökad kvalitet inom skolväsendet och generera ett mer kostnadseffektivt 
skolsystem. Detta ska frambringa den bästa utbildningen. Föräldrars motiv att välja skola ska styra 
och driva utbildningsanordnarnas skolutveckling. Skolverket menar att det är bra att kunna välja 
mellan fristående skolor och mellan olika kommunala skolor.277  
 
I ett utbildningsperspektiv kan det med hänvisning till Skolverket konstateras att skolor 
konkurrerar med varandra. Detta framgår av undersökningen ”Valfrihet och dess effekter inom 
skolområdet”.278  
 
För att få ta del av vad denna konkurrens skapar måste det naturligtvis finnas olika valalternativ. 
För den enskilda individen eller familjen, som bor utanför storstäderna, existerar fortfarande 
väldigt få alternativ till den kommunala skolan. Vad är det som driver skolutvecklingen på dessa 
skolor som inte är konkurrensutsatta?  
 

� Hur garanteras jämlikhet och likvärdighet i ett konkurrensutsatt skolsystem? 

                                                
275 Friskolornas Riksförbund, (2005).  

276 Ibid. 

277 Skolverket, (2005c). 

278 Skolverket, (2003)  
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8.2.4 Föräldrainflytandets betydelse  
Vid en tillbakablick är föräldraengagemang och föräldrainflytande i skolan ett ämne, som fått allt 
större uppmärksamhet sedan 1980- och framför allt 1990-talet. I den skoldebatt, som finns idag 
angående föräldrainflytande, är det emellertid ofta oklart vad som åsyftas med 
föräldrainflytande/engagemang. 
 
Resultatet i denna undersökning visar att föräldrainflytandet generellt anses som viktigt av de 
flesta föräldrar oavsett undersökningsgrupp. Föräldrainflytandets betydelse anses dock inte som 
något väsentligt vi valet av skola. Kanske är det något man förutsätter skall fungera. Många av 
föräldrarna i studien bedömer sina möjligheter till inflytande på skolan som begränsade. Detta 
påvisas också av maktutredningen,279 som pekar på att skolan är det område, där föräldrar anses 
sig ha minst möjligheter att påverka. Det föräldrarna vill ha inflytande över är allt från 
pedagogiska frågor, skolans klimat, barnets kunskapsutveckling och möjligheter till dialog. De har 
dock bara en vag uppfattning om hur detta skall gå till eller i vilken grad detta skall ske, vilket 
också konstateras av flera andra undersökningar.280 Upplevelsen av de begränsade möjligheterna 
att påverka skolan skapar hos många föräldrar en stor frustration. Resultaten i denna 
undersökning visar att just detta utgör ett av de starkaste motiven till ett byte av skola. Detta 
belyses av följande citat. Eh, ja, alltså tidigare så kände jag att vi föräldrar på ett sätt blev hörda, vi jobbade, i 
princip alla var engagerade, men någonstans räckte det inte hela vägen fram och det kanske är att man inte blir 
hörd då, att det inte finns resurser, vilken anledning det än är så drabbar det ju både lärarna och barnen och i det 
läget är det ju… Vi kände oss tvungna att, vi bytte skola efter det! (Förälder - fristående skola). Att byta 
skola blir enda utvägen sedan möjligheten att påverka ”inifrån” inte varit en framkomlig väg. 
Detta belyses av Englunds281 begrepp kring ”Exit or voice”. Denna studie visar att de flesta 
föräldrar först prövar ”voice” – de försöker att göra sin röst hörd och påverka situationen för att 
därefter, om inte det leder till något resultat, välja ”exit” – familjen väljer att lämna skolan och ett 
byte till en annan skola sker. Det sker som en sista utväg. 
 
Forskning av Ribom282 visar att föräldrar med lång utbildning är klart mer intresserade av att delta 
i olika samarbetsalternativ med skolan jämfört med föräldrar med kortare utbildning. Denna 
skillnad förstärks dessutom högre upp i årskurserna Kopplas Riboms resultat till det som denna 
undersökning visar, nämligen sambandet mellan föräldrars val av skola och socioekonomiska 
faktorer, kan det i ett utbildningsperspektiv få konsekvenser för de offentliga respektive de 
fristående skolorna. De offentliga skolorna kommer att dra det kortaste strået genom att de har 
färre resursstarka föräldrar, som bidrar med ett engagemang och inflytande på skolans 
verksamhet. De fristående skolorna kommer att dra det längsta strået genom att de får tillgång till 
de mer intresserade och engagerade föräldrarna. Detta fenomen kan även kopplas till den skillnad 
som Metell283 pekar på finns mellan ett kollektivt och ett individuellt engagemang angående 
föräldrainflytande, där det sistnämnda är mest utbrett. Det innebär att mer resursstarka föräldrar 
fokuserar i högre grad sitt engagemang och sina påverkansmöjligheter på det egna barnets 
möjligheter till stöd och utveckling och inte på frågor som rör skolfrågor i allmänhet, vilket 
skulle kunna genera positiva effekter även för andra barn. 
 

                                                
279 SOU 1990:44. 

280 Skolverket., (2000a). Ståhle, (2000). Skolverket, (2000c). Colnerud; Granström, & Zetterholm, (2001). 

281 Englund, (1995).  

282 Ribom, (1993).  

283 Metell, (2002). 



Kampen om utbildningen  -  Linnéa Stenliden 

[2007-04-01] 
 

 96 

I ett individperspektiv kan man sammanlänka läroplanens284  tankar angående skolan som ett stöd 
för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling med olika undersökningsresultat 
angående föräldrainflytande.285 Om det är så att föräldrar med lång utbildning är klart mer villiga 
och har större möjligheter att delta i olika samarbetsalternativ med skolan jämfört med föräldrar 
med kortare utbildning, betyder det att skillnaderna ökar mellan olika barns möjligheter att få stöd 
av skolan genom ett gott samarbete. Detta sker på grund av olika föräldragruppers mer eller 
mindre uttalade intresse, förmåga och möjligheter till engagemang och samarbete. Kompletteras 
detta med en uppdelning av barn utifrån socioekonomiska faktorer mellan de offentliga respektive 
de fristående skolorna som valfriheten skapar kan skillnaderna accentueras ytterligare. 
 
I ett samhällsperspektiv skapar detta naturligtvis ojämlika villkor för det uppväxande släktet som 
skolan kan ha svårt att överbrygga, men som det inte går att bortse ifrån utan måste utredas.  
 

� Hur skapas jämlika villkor så att alla föräldrar kan och vill ta plats för att utöva sina 
möjligheter till inflytande på sina barns utbildning i skolan? 

 
8.2.5  Likheter och olikheter mellan föräldrar och deras val av barnens utbildning 

Den historiska bakgrunden till detta avsnitt speglar dagens situation i allt högre grad. En av de 
viktigaste och mest genomgripande av reformerna inom skolväsendet var införandet av allmän 
skolgång.286 Skolobligatoriet i vår mening tillkom med skolstadgan av år 1882.287 Flera från 
varandra skilda skolsystem växte efter detta fram, ett system med privatskoleundervisning, en 
kommunal folkskola, ett statligt läroverk och olika flickskolor. Det har alltid varit föräldrarna som 
”valt” utbildning för sina barn. Historiskt går det, som tidigare påpekats, att spåra att olika 
samhällsklasser alltid valt olika typer av skola.288 Grovt kan det uttryckas att samhällets överklass 
valde privatundervisning och övriga fick undervisning i folkskolan.289 Detta ledde till ojämlika 
villkor, skillnad i kvalitet och avsaknad av den stimulans från de högre samhällklassernas sida, som 
skulle kunna skapat bättre utvecklingsmöjligheter för folkskolan.290 Skolan ansågs utgöra en grund 
för ett polariserat och segregerat samhälle.291 
 
Denna studie visar att de flesta föräldrar är positiva till möjligheten att välja skola. Detta visas 
också av Friskolornas Riksförbund,292 som pekar på att föräldrar och elever generellt uppskattar 
att få välja skola. Resultaten i denna studie visar, liksom den historiska tillbakablicken, att 
föräldrars bakgrund påverkar valet av skola. Detta styrks av Skolverkets rapport, ”Valfrihet och 
dess effekter inom skolområdet – en sammanfattning”,293 som säger att särskilt fristående skolor 
väljs av föräldrar med längre eftergymnasial utbildning.  Damgrens294 resultat visar också att 
föräldrars bakgrund påverkar valet av skola. Bland annat menar han att föräldrar med samma 
politiska hemvist väljer fristående skola.  
                                                

284 Lpo 94. 

285 Metell, (2002). 

286 Hargreaves, (1998). 

287 Englund, (1992).  

288 Marklund, (1986).  

289 Englund, (1992).  

290 Richardson, (1999).  

291 Fejan Ljunghill, (1995) Richardson, (1999). 

292 Friskolornas Riksförbund, (2005).  

293 Skolverket, (2003).  

294 Damgren, (2002).  
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Resultatet i denna studie visar att det finns olikheter i föräldrars kunskap och information om 
skolval. Däremot finns likheter angående föräldrars syn på att god kvalitet på utbildningen är den 
viktigaste faktorn när det handlar om att välja skola. Så länge föräldrar ser sin möjlighet att välja 
utbildning i ett individuellt perspektiv är det positivt. Alla föräldrar står sig själva/den egna 
familjen närmast. Denna företeelse, menar forskare,295 är en del i ett större systemskifte, där 
människor inte längre förlitar sig på kollektiva välfärdssystem, utan de måste själva försäkra sig om 
sina familjers sociala tillvaro. Skolvalsfrågan blir då en naturlig del av de projekt och investeringar 
som familjer har att ta ställning till. Denna undersökning visar dock att många föräldrar inte kan 
välja den skola de anser ha bäst kvalitet, då deras val av skola påverkas av nödvändigheten att ta 
hänsyn till närhetsprincipen.  
 
Trots detta anser föräldrarna generellt att valfrihet leder till ökad mångfald, vilket anses driva 
skolornas kvalitet framåt. De föräldrar, som har barn i en kommunal skola, är dock mer oroliga 
för att valfriheten i ett samhällsperspektiv är negativt. Annan forskning296 visar just en något 
splittrad bild när man tittar på valfrihetens effekter i fråga om skolutveckling. För vissa skolor i 
medvind tycks valfrihet ha gynnat profilering och mångfald medan så kallade bortvalsskolor 
saknar förutsättningar till utveckling. Bergström & Sandströms297 forskning visar att konkurrens i 
en kommun mellan olika skolor kan ge positiva effekter för elevernas kunskapsnivå. Skolverket298 
menar att det syns tydligt att spridningen mellan skolors resultat ökar och att detta troligtvis har 
att göra med en ökad skolsegregation. 
 
I ett utbildningsperspektiv kan en ökad skolsegregation i kombination med en ökad 
samhällssegregation få oanade och framför allt snabba effekter. Klassociala motiv för att välja 
skola ökar i betydelse.299 Möjligheterna för utbildning som likvärdighetsprincip sätts i och med 
detta ur spel. Duktiga och välmeriterade lärare väljer att undervisa i högstatusområden, där det i 
regel finns lärare med längre erfarenhet, där den sociala stabiliteten är hög och omflyttningen låg 
bland både lärare och elever. I dessa stabila områden med ”lugna” skolor betonas vidare 
skolkunskaper och betyg, medan arbetet i lågstatusområden tenderar att bli mer problemorienterat 
och inriktat mot den omedelbara sociala verkligheten.300 
I ett samhällsperspektiv med ett boende, som ofta är segregerat efter etniska linjer eller efter 
ekonomiska förhållanden, kan denna förändring och uppdelning av barn i olika skolor av olika 
kvalitet, som skolvalet verkar skapa, öppna för skärpta motsättningar och minskad förståelse för 
olika samhällsgrupper.  

� Hur arbetar vi för att motverka en segregerad skola och i dess förlängning  
ett polariserat samhälle?  

 

8.2.6  Resultatet i relation till den teoretiska referensramen 

I detta avsnitt kommer studiens resultat att sättas i förhållande till den teoretiska referensramen. 
För att beskriva detta görs först ett försök att ”måla” ett antal bilder av demokratibegreppet ur 
olika perspektiv. Dessa bilder skall ses som en bakgrund eller en beskrivning av studiens 

                                                
295 Englund, (1995) Kallos, & Nilsson, (1995) Nilsson I. (1996). 

296 Skolverket, (2006). 
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demokratikontext.  De olika bilderna kan jämföras med flygfoton som tas på olika höjdnivåer. 
Först ges en översiktsbild som tas på ”hög höjd” och beskiver demokratifrågan i ett 
samhällsperspektiv. På något ”lägre höjd” belyses demokratifrågan ur ett utbildningsperspektiv. 
Därefter zoomas bilden in på ”låg höljd” då den illustreras i ett individperspektiv. Slutligen är det 
dags för ”landning” och en närbild åskådliggör studiens resultat och den slutsats, som de olika 
bilderna av demokratibegreppet visar. De olika bilderna kan tillsammans utgöra ett collage vilket 
sätts i den ram som studiens skall förhålla sig till. Förhoppningen är att detta upplägg skall 
underlätta att ta till sig resultaten samt öka förståelsen av dem.  
  
8.2.6.1  Demokratibegreppet i ett samhällsperspektiv  

Inställningen till demokratibegreppet i olika samhällen och hos olika individer beror på vilken 
uppfattning som råder gällande grundläggande existentiella frågor. Naturligtvis påverkas vår 
uppfattning kring denna typ av begrepp av den omvärld, som vi människor lever i.301  

Den moderna statens uppgift är att både skydda och övervaka befolkningen i ett nät av reglering, 
styrning och intervention i ett öppet förhållande till demokrati. För att klara detta så har ett av de 
viktigaste och mest genomgripande reformområdena, i hela världen, varit införandet av allmän 
skolplikt.302 Folkundervisningens främsta uppgift har alltid varit att forma det uppväxande släktet 
till sociala varelser och att socialisera dem till samhällsmedborgare.303 

Det finns starka samband mellan mänskliga rättigheter och demokrati. De två begreppen är inte 
identiska och bör inte blandas samman, men det är uppenbart att en fördjupad och långsiktigt 
hållbar demokrati förutsätter att de mänskliga rättigheterna respekteras. Enligt regeringens 
uppfattning är det avgörande för utvecklingen av en demokratisk kultur att de mänskliga 
rättigheterna respekteras. De omvända sambanden är lika uppenbara. Demokratiska 
beslutsprocesser tenderar att förstärka skyddet för de mänskliga rättigheterna. ”Rätten till 
utbildning är av avgörande betydelse för demokratin”.304  
 
Förenta Nationernas generalförsamling antog och kungjorde den 10 december 1948 en allmän 
förklaring om de mänskliga rättigheterna som i allra högsta grad påverkat våra uppfattningar kring 
demokratibegreppet.305  
 
Omedelbart därefter uppmanade generalförsamlingen alla medlemsstater att offentliggöra 
förklaringens text och att göra den spridd, känd, läst och förstådd framför allt i skolor och andra 
undervisningsinstitutioner. Målet var att genom undervisning och utbildning samt genom olika 
progressiva åtgärder sträva mot att främja respekten för dessa rättigheter och friheter.306 
 
Sverige har undertecknat och ratificerat flertalet av de dokument, som berör demokratiska frågor 
och mänskliga rättigheter inom FN, Internationella arbetsorganisationen (ILO) och 
Europarådet.307 Den svenska demokratipolitiken syftar till att värna om och fördjupa den svenska 

                                                
301 Englund, (1992).  

302 Hargreaves, (1998). 

303 Englund, (1992). 

304 Regeringskansliets hemsida: http://www.manskligarattigheter.gov.se/  

305 United Nations Department of Public Information: http://www.unhchr.ch/udhr/lang/swd.htm 2006-07-02 
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demokratin. Insatser för ett ökat och mer jämlikt medborgerligt deltagande är en viktig del i 
demokratipolitiken menar regeringen. Demokratifrågorna är kopplade till arbetet med att 
säkerställa full respekt för de mänskliga rättigheterna.308 
 
Hur har då demokratifrågorna hanterats och behandlats i Sverige? Som tidigare påpekats har 
samhällomvandlingen varit både omvälvande och snabb under de senaste decennierna. Det var 
framförallt under 1970-talet, som det uppstod problem i de så kallade ”moderna ekonomierna, 
staterna och organisationsmönstren”309 till vilka även Sverige kan räknas. Detta gav upphov till 
starka krav på förändring av det ekonomiska, politiska och organisatoriska livet. En 
demokratidebatt uppstod, som riktade kritik mot den då socialdemokratiska demokratisynen, som 
enligt kritiken resulterat i maktkoncentration, byråkratisk centralism och ”pampvälde”. I centrum 
för debatten stod frågor om demokratins mening och innehåll. De nya demokratiska 
honnörsorden blev delaktighet och medinflytande.310 Följderna av denna diskussion blev att en 
förändrad syn uppstod kring sådant som standardisering, centralisering, massproduktion och 
masskonsumtion. Även synen på makt och olika styrningsformer kom att omvärderas och/eller 
förändras.311 I samband med kraven på samhällsförändring och omstrukturering bidrog tankar i 
tiden till att olika typer av politiska ideologier312 eller strömningar som uppstod. Daun313 beskriver 
dem och ger exempel på tankar om individens rätt, människor fria val, ett ökat utrymme för det 
civila samhället vilka står i centrum. Individen är unik och därför är också inlärning, skola och 
utbildning en individuell fråga. Enligt Daun314 kom de nyliberala idéerna att dominera vilket 
medförde att samhällets omstrukturering formulerades i marknadstermer.  
 
8.2.6.2  Demokratibegreppet i ett utbildningsperspektiv 

I Barnkonventionen,315 Skollagen316 och Grundskoleförordningen317 uttrycks tankar om skolans 
huvudsakliga uppdrag, nämligen att utveckla det uppväxande släktets vilja att låta sig omfattas av 
demokratiska principer. Dessutom skall skolans verksamhet utformas i överensstämmelse med 
grundläggande demokratiska värderingar. Det första genombrottet för demokratin i svenskt 
skoltänkande kom genom direktiven till 1946 års skolkommission, i vilka det fastslogs att 
”Skolans främsta uppgift var att fostra demokratiska människor”.318 Detta gick hand i hand med 
FN: s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Skolreformen gick ut på att demokratisera 
skolväsendet genom att skapa bättre utbildningsmöjligheter för tidigare eftersatta elevgrupper och 
genomföra en pedagogisk nydaning med inriktning på samarbete och elevaktivitet.319 Den nya 
organisationen av skolan, som enhetsskolan innebar, bidrog till en ökad jämlikhet mellan olika 
grupper i samhället. Däremot innebar skolreformen inga egentliga genomgripande demokrati- 
                                                

308 Regeringens hemsida: http://www.regeringen.se/sb/d/1487 
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eller jämlikhetsreformer beträffande skolans innehåll.  Termen demokrati återfinns i svensk 
läroplans historia för första gången i Lgr 62.  I Lgr 62 kan man finna ordet demokrati på fem 
ställen, antalet ökar till sju i Lgr 69. Detta påverkade dock inte hanteringen av jämlikhets- och 
demokratifrågorna i någon nämnvärd grad. Englund320 menar att här läggs grunden för ett 
skolpolitiskt förvirrat 1970-tal. Skolan som ett medel för att uppnå ökad jämlikhet var emellertid 
den givna utgångspunkten för skolutvecklingen.321 SIA-utredningen322 menade att skolans arbete 
skulle präglas av en demokratisk samhälls- och människosyn. Detta var dock en reform som i 
slutändan blev tämligen kraftlös.  
 
Successivt framträdde under 1980-talets förändrade samhällsklimat en legitimitetskris för den 
demokratiskt syftande skolan. Skolorna och utbildningssystemet kom generellt sett sent in de 
förändringar, som skedde i övriga samhället. Skälen till skolans avvaktande förhållningssätt till vad 
som kan uppfattas som förändringar eller nymodigheter är många. Viktigaste orsaken var, anser 
Liljequist323, att skolan var en konkurrensskyddad monopolinstitution. Den behövde inte, som 
konkurrensutsatta företag, för sin överlevnad samspela med och anpassa sig till den omgivande 
samhällutvecklingen. Anspråk på förändring av den traditionella skolan framfördes dock allt 
tydligare, vilka förstärktes av den internationella utvecklingen (främst i USA och England). Detta 
kombinerades med krav på marknadsanpassning och profilering, som tongångar i samhällets 
yrkade på.324 
 
Daun325 menar att det svenska skolsystemet kännetecknades i hög grad av likvärdighet ända fram 
till i början av 1990-talet. I detta fall menar han, att man kan tala om likvärdig utbildning, 
demokratisk träning i umgänget med andra barn från olika bakgrund och jämlikhet.  Det är vid 
denna tidpunkt som tankar om den offentliga skolan som en kollektiv medborgerlig rättighet och 
som en förberedelse för en gemensam förvaltning av samhället börjar ifrågasättas. Istället 
proklamerades allt starkare idén om skola och utbildning som individuell rättighet, där det fria 
valet av skola på olika grunder fokuserades.326 Här kan en jämförelse göras med tongångarna i 
samhällsdiskussionen som handlade om ”ökat utrymme för det civila samhället, människors fria 
val och individens rätt”. Individen är unik och därför är också inlärning, skola och utbildning en 
individuell fråga. Det som hände var att skolväsendet under 1990-talet började förändras. Både de 
borgerliga partierna och socialdemokraterna ville främja en ökad valfrihet av utbildning. 
Socialdemokraterna ville att detta skulle ske inom den etablerade skolan medan de borgerliga ville 
se andra huvudmän.327 Svensson328 menar att huvudmannaskapet för skolan generellt skiljer sig åt. 
Den offentliga skolan har sin utgångspunkt i en vid socioekonomisk kontext, som antas vara 
gemensam för alla skolor och elever, medan den privata tenderar att ha sin utgångspunkt i en 
begränsad speciell lokal kontext. Detta får till följd att offentliga lösningar riktar sig mot stora 
grupper, medan de privata gällt mindre befolkningsgrupper.  

                                                
320 Englund, (1992). 

321 Ibid. 

322 SOU 1974:58. Skolans arbetsmiljö. 

323 Liljequist, (1994). 

324 Englund, (1992). 

325 Daun, (1994). 

326 Englund, (1992).  

327 Damgren, (2002). 

328 
Svenson, L. (1994) Institutionella villkor för lärande – Principiella skillnader mellan offentlig och privat skola? I Andersson; 

Jordheim; Nilsson & Skoovgaard-Petersen (Red), Kampen om lärohusen: Studier kring statsmakt och föräldrarätt i nordisk skolutveckling.. 
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Svensson329 menar att 2000-talet innebär en ökad mångfald och ett konkurrensförhållande mellan 
skolor. Skolan ska fungera som på en marknad, där dåliga alternativ försvinner då ingen väljer 
dem. För att detta skall kunna vara ett demokratiskt förfaringssätt krävs en fungerande 
information till alla berörda. I realiteten har kunskapen om och möjligheten till valalternativen ett 
samband med befolkningstäthet och utbildningsnivå.330 Det är alltså ”marknadskraftsmodellen”, 
vars bärande idé varit ”konkurrens för utveckling”, som under de senaste åren, utmanat den 
”svenska modellen”. Den minskade tilltron till den ”svenska modellen” som ett medel att nå det 
goda samhället hänger samman med en förändring av demokratibegreppet, vilket gått mot en 
ökad individualism.331 Satsningen på att öka valfriheten och flytta kontrollen till den enväldige 
konsumenten är ett tecken på en allmän politisk omläggning åt höger. En tydligt nyliberal tolkning 
av rättvisa och effektivitet baserad på marknadens moraliska kraft och överhöghet har fått fotfäste 
inom den offentliga sektorn. När den nyliberala modellen för medborgarskap tillämpas på 
utbildning får den allvarliga konsekvenser.332 Frågan om skolans uppdrag som samhällsfostrare, 
där grundläggande demokratiska principer stått i fokus, blir i detta sammanhang uppenbar.333 Den 
nyliberala modellen bortser ifrån det faktum att staten är en juridisk aktör som ses som nödvändig 
när det gäller rättigheter och rättvisa.  
 
Utbildning definieras numer som ett världsomspännande affärsobjekt. Ansträngningarna att 
förflytta utbildning från den offentliga sektorn till handelssektorn är i hög grad en del i WTO:s334 
och Gats335 ideologi. Skälet till detta är enkelt. År 2000 gjorde Unesco bedömningen att utbildning 
som global industri omsatte 2000 miljarder dollar. Det finns alltså en stor marknad för 
utbildningstjänster, vilka utpekas av dessa organ som en av de största möjligheterna till vinster för 
investerare. Fenomenet att låta skolor bli företag som nystartar skolor och tar över andra skolor är 
ytterligare ett uttryck för marknadens inflytande på utbildningsområdet.336 Lynch337 menar att det i 
verkligheten bara är staten som kan garantera individens rätt till utbildning. Om staten befriar sig 
från ansvaret att utbilda, så blir den rättigheten betingad, det vill säga avhängig av 
betalningsförmågan. Vad det handlar om är skillnaden mellan det demokratiska ansvaret och 
marknadens ansvar. I ett marknadsstyrt system blir tillgång till utbildning beroende av 
marknadens kapacitet eller av förmågan att betala, medan man i ett demokratiskt, offentligt 
kontrollerat system har sin rätt skyddad av staten. 
 
8.2.6.3  Demokratibegreppet i ett individperspektiv 

Catells338 menar att staten, liksom andra traditionella institutioner som kyrkan och familjen 
förlorat allt mer av sin suveränitet. Upplösningen av gemensamma identiteter leder till 
uppkomsten av starka motståndsidentiteter. Detta innebär att i en sådan utveckling tenderar 
människorna och individen att hamna allt längre bort ifrån maktens salar och en avog inställning 

                                                
329 Ibid.  

330 Damgren, (2002).
.  

331 Ibid. 

332 Giroux, (2002).  
333 Englund, (1992). 

334 WTO står för: World Trade Organisation. 

335 Gats står för: General Agreement on Trade Services. 

336 Lynch, K. (2006). Från rättighet till vara. I Pedagogiska magasinet nr 2 

337 Ibid. 

338 Castells, (2000).  
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till det civila samhällets sönderfallande institutioner utvecklas. De individualiseras i sitt arbete och 
liv, de bygger sin mening på basis av egna erfarenheter. För de, som har tur, blir familjen den fasta 
punkten. 
 
Enligt Liedman339 finns det, med en viss förenkling, två sorters teorier om individen och 
samhället. Enligt den ena kommer individen först. Individen är den ursprungliga enheten, och av 
individers samverkan växer familjen och samhället fram. I den andra teorin kommer individen 
sist. Människan är från början inlemmad i gruppen och kollektivet. Enligt den första teorin är 
individerna unika och enligt den andra teorin är individerna varandra lika. Liedman340 menar, att 
under senare årtionden har föreställningen, att individen föregår samhället dominerat. 
 
Rätten till utbildning i ett individuellt perspektiv behöver inte enbart baseras på familjens 
överhöghet. Det kan också betraktas utifrån individens framtida medborgarroll inom ramen för 
ett kollektivt sammanhang. Englund341 påpekar att det råder en ständig strid om den exakta 
utformningen av de mänskliga rättigheterna och rätten till utbildning.  
 
I Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna formuleras i artikel 26 rätten till 
utbildning enligt följande: 
 

1. Var och en har rätt till utbildning… Utbildningen skall vara kostnadsfri, åtminstone på de elementära och 
grundläggande stadierna. Den elementära utbildningen skall vara obligatorisk…  
2. Utbildningen skall syfta till att utveckla personligheten till fullo och till att stärka respekten för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna. Utbildningen skall också främja förståelse, tolerans och vänskap mellan 
alla nationer, rasgrupper och religiösa grupper samt främja Förenta nationernas verksamhet för fredens bevarande.  

3. Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i första hand deras föräldrar. 342 

I den Europeiska Unionens konstitution, del II, formuleras fördraget om medborgares 
grundläggande rättigheter. I artikel 14 formuleras rätten till utbildning enligt följande: 

1. Everyone has the right to education and to have access to vocational and continuing training. 
2. This right includes the possibility to receive free compulsory education. 
3. The freedom to found educational establishments with due respect for democratic principles and the right of parents 
to ensure the education and teaching of their children in conformity with their religious, philosophical and pedagogical 
convictions shall be respected, in accordance with the national laws governing the exercise of such freedom and right. 

343 

Utifrån tolkningar av dessa två dokument i praktisk hantering uppstår frågan om individens 
förhållande till staten. I Lgr 80344 anges att skolan skall klargöra medborgares förhållningssätt till 
det demokratiska samhället lagar och regler I Lpo 94345 anges det att det inte är tillräckligt att i 
undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen 
skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. 
Skolans uppgift enligt denna läroplan är att låta varje enskild elev odla sin unika egenart och 

                                                
339 Liedman, (1999). Att se sig själv i andra: Om solidaritet. 

340 Ibid. 

341 Englund, (1995).  

342 Förenta nationernas hemsida: http://www.un.org/Overview/rights.html.  

343 The European Constitution:” The Charter of fundamental Rights”. Europakommissionens hemsida: 
http://ec.europa.eu/justice_home/unit/charte/index_en.html 

344 Läroplan för grundskolan, LGR 80.  

345 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, LPO 94.
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därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. Detta beskrivs av 
Englund,346 som diskuterar detta under begreppen public good och private good. Utifrån individuella 
tolkningar av dessa begrepp kan man finna grunderna för diskussionsområden avseende 
utbildningens organisation, liksom frågor om den individuella valfriheten, likvärdigheten, 
jämlikheten och segregationsproblematiken. Det allmänt goda - public good, ses som en term för det 
svenska utbildningssystemet. I detta system är det den i demokratisk ordning valda staten som 
garanterar rätten till en likartad utbildning. Detta system har nu utmanats av den enskildes bästa - 
private good. Här bygger systemet på föräldrars prioriteringar och framtidsbedömningar. En 
förskjutning har således skett ifrån den stora demokratin, baserad på vedertagna definitioner, till 
den lilla, i vilken en grupp personer i direkt personlig samverkan kan avgöra sina barns utbildning. 
Detta aktualiserar frågan om makten och inflytandet över utbildningens utformning och innehåll. 
Traditionellt har beslutanderätten legat hos representativt och demokratiskt valda församlingar, 
men senare tids utveckling lyfter fram föräldrars inflytande och makt i ett marknadsanpassat 
skolsystem.  
 
Lindensjö och Lundgren347 menar att utbildning och skolans historia skall förstås som en ständig 
kamp mellan olika uppfattningar om vad kunskap är, vad individer och grupper skall lära sig. 
Vidare menar de348 att en omfattande utbildningssektor och starka krav på förändring innebär en 
maktkamp mellan samtida och historisk reproduktion. 
 
8.2.6.4 Slutsatser av de olika perspektiven och dess följder  

Demokratibegreppet har av föregående avsnitt framställts ur tre perspektiv. Tre olika bilder av 
begreppet har beskrivits genom flygfoton på ”hög höjd – samhällsnivå”, på ”lägre höjd – 
utbildningsnivå” och ”zoomning – individnivå”. Slutsatsen dessa bilder ger kommer att 
presenteras här. Därefter sätts dessa i förhållande till begreppen i den teoretiska referensramen för 
att klargöra eventuella samband.  Slutsatser av perspektiv på demokratibegreppet: 
 
Samhällsnivå: 
 

� De nyliberala idéerna dominerar och medför att samhället har omstrukturerats och 
utformats alltmer i marknadstermer, där individens valfrihet står i fokus. 

 
Utbildningsnivå: 

 
� Den offentliga skolans uppdrag som samhällsfostrare, där grundläggande 

demokratiska principer stått i fokus, ifrågasätts. Valfrihetsreformen inom 
utbildningsområdet har genomförts. Medvetenheten om konsekvenserna och 
strategin för att möta dem är diffus.  

 
Individnivå: 

 
� Makten och inflytandet över utbildningens utformning och innehåll har förskjutits 

från att beslutanderätten legat hos representativt och demokratiskt valda församlingar 
till senare tids utveckling där föräldrars inflytande och makt ökat.  

                                                
346 Englund, (1995).  

347 Lindensjö, B. & Lundgren, U. P. (2000). Utbildningsreformer och politisk styrning. 

348 Ibid. 
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C) Ökad 
omflyttning 
av elever. 
elever Föräldra-

inflytande! 

Ökad variation av 
kvalitet och 

måluppfyllelse – 
minskad 
jämlikhet 

 

Valfrihet! 

Ökad skol -
segregation 
(synlig och 

osynlig) 

Ökad boende 
segregation 

Minskade möjligheter till 
gemensam värdegrund. 

 
Minskad tolerans mellan 

olika samhällsgrupper  

K) Kommuner och skolor 
väljer olika strategier , vilket 
leder till ökad mångfald men 
också till ökad variation i 
utbildningskvalitet 

Hur löser vi skolans uppdrag 
 att fostra demokratiska samhällsmedborgare? 

 
- i ett public- or private-goodperspektiv 

H) 

A) Välutbildade, 
välinformerade och 
socioekonomiskt starka 
föräldrar väljer aktivt 
utbildning för sina barn 

B) Mindre välutbildade, 
mindre välinformerade 
och socioekonomiskt 
svagare föräldrar väljer 
mindre aktivt utbildning 
för sina barn 

Föräldrar - 
barn i fristående 

skola 

D) Synlig 
sammansättning 
elever 

E) Osynlig 
sammansättning 
av  elever 

G) Genom 
förekomsten av 
kontext -
effekter ges inte 
alla 
elever samma 
möjligheter 
till lärande när 
skolsegrega-
tionen ökar. 
 

J) Kommuner och 
skolor väljer olika 
strategier vilket leder 
till ökad mångfald 
men också till ökad 
variation i 
utbildnings- kvalitet 
oavsett om elever 
byter skola. 
 

F) Kontextuell 
sammansättning 

 
Minskad 

Likvärdighet? 

I) 

Föräldrar - 
barn i kommunal 

skola 

Vad innebär dessa slutsatser för samhället, utbildningssystemet och individerna och hur ser 
sambanden ut mellan detta och föräldrainflytande, valfrihet, segregation, jämlikhet och 
likvärdighet angående svensk skola? För att redogöra för detta används en modell som 
presenteras i figur 15.  
 

Figur 15. Relationen mellan studiens resultat och begreppen i den teoretiska referensramen 
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Figuren visar hur föräldrainflytandet via skolreformerna i början av 1990-talet kan tänkas ha 
påverkat skolsegregationen, variationen i måluppfyllelse mellan skolor samt likvärdigheten i 
skolsystemet. Dessa samband kommer här att sättas i förhållande till denna studies empiri. 
Dessutom påvisas vilka följder dessa samband kan få för skolans uppdrag att fostra 
demokratiska samhällsmedborgare samt för ett samhälle byggt på demokrati. 
 
Klart är att föräldrarnas makt och inflytande har ökat genom det fria skolvalet som gett ökade 
möjligheter att välja skola. Denna studie visar att förutsättningarna och möjligheterna för 
föräldrarna att välja skola är helt olika, pil A och B. Avsnitt 7.1 visade att det finns ett samband 
just mellan föräldrars bakgrund och deras val av utbildning. Skillnader finns angående modersmål, 
utbildningsnivå, inställning till sin egen skolgång samt hushållens sammansättning och valet av 
skolform, vilket ger empiriskt stöd för stöd för pil A och B.  
 
Avsnitt 7.4 visar att det inte finns några skillnader mellan föräldragrupperna i synen på 
föräldrainflytandes betydelse, i bedömningen av möjligheter till föräldrainflytande eller i synen på 
de områden som föräldrainflytandet bör handla om, vilket alltså inte borde påverka valet av skola, 
vilket ger empiriskt stöd för figurens uppbyggnad angående föräldrainflytandets påverkan på val 
av skolform.  
 
Avsnitt 7.2 visade att det finns ett samband mellan den information och kunskap som finns hos 
föräldrar och de överväganden de gör vid val av utbildning för sina barn samt det faktiska valet de 
gör. Det finns skillnader i fråga om medvetenheten hos föräldrarna om sin rätt att välja skola. Det 
finns även divergenser i kännedom om vilka val-/skolalternativ som finns, liksom skillnader i 
föräldrarnas känsla av om de fått tillräcklig information eller ej. Det är i större utsträckning de 
relativt mer välutbildade föräldrarna med större kunskap och information om valmöjligheten, 
och i många fall med studiemotiverade barn, som söker sig bort från ”lågstatusskolor”.349  Det 
innebär att en ökad omflyttning av elever sker, pil C, på grund av möjligheten att välja 
utbildning. Sammantaget ger detta ett empiriskt stöd för pil C och D. Det är därför tänkbart att 
skolsegregationen i sig genom detta ökar och att segregationen i samhället genom detta ökar på 
sikt. 
 
Skolsegregationen kan i sig delas in i synlig350 och i osynlig segregation.351 Avsnitt 7.3  visade att 
det finns både likheter och olikheter mellan föräldrars motiv att välja skola och utbildning. 
Olikheterna går att koppla till resultatet angående föräldrarnas bakgrund och synen på betydelsen 
av att skolan har en ”särskild profil”, om ”skolan ligger nära hemmet” och om ”kamrater går i 
skolan”. Det innebär att den synliga skolsegregationen efter socioekonomiska grunder kan 
konstateras vilket ger stöd för pil D. Den osynliga sammansättningen av elever ökar i och med att 
denna typ av synlig segregation, relaterat till de olika föräldragrupperna, existerar. Detta sker 
eftersom ovanligt studiemotiverade elever, givet föräldrarnas socioekonomiska bakgrund, enligt 
denna undersökning tenderar att gå i fristående skolor och vice versa för elever i kommunala 

                                                
349 Med detta menas skolor med låga genomsnittliga resultat och där andelen utlandsfödda är hög och/eller andelen elever med 
högutbildade föräldrar är låg. Definitionen görs i Skolverkets rapport nr 275. 

350 Med synlig segregation menas segregation som går att mäta, dvs. som samvarierar med en bakgrundsfaktor som finns 
tillgänglig i någon databas.  Ett exempel på synlig segregation är att högutbildade individer tenderar att bo i vissa områden och 
lägre utbildade i andra områden. 

351 Med osynlig segregation menas sådan typ av segregation som inte går (eller i alla fall inte lika lätt går) att mäta och därmed 
heller inte går att kontrollera för i statistiska analyser. Ett tänkbart exempel på osynlig segregation är om ovanligt 
studiemotiverade elever, givet en viss socioekonomisk bakgrund, skulle tendera att söka sig till fristående skolor eller någon 
annan skola än den som de flesta andra med samma socioekonomiska bakgrund går i. Därmed tenderar studiemotiverade elever 
att klumpas ihop i vissa skolor medan mindre studiemotiverade elever klumpas ihop i andra skolor. Definitionen görs i 
Skolverkets rapport nr 275. 
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skolor. Det betyder att även pil E ges stöd av resultatet i denna undersökning. Andra studier 
visar också att den osynliga skolsegregationen i Sverige har ökat.352 
 
Dessa två typer av skolsegregation genererar så kallade kontexteffekter, pil F, vilket innebär att 
elever påverkas av sin omgivning (bl.a. av andra elever). Dessa typer av segregation och olika 
typer av kontextuella effekter påverkar skolors kvalitet och variation av måluppfyllelse.353 
Ökningen av skolnivåeffekterna ges indirekt stöd av denna studie, och dessutom av annan 
forskning på området,354 som gör antagandet att skolnivåeffekten består av både 
sammansättningseffekter och kontexteffekter vilket pilarna, D, E och F gett stöd för. 
  
I ett samhälle eller skolsystem där det finns kontexteffekter är alla former av ökad skolsegregation 
negativ ur ett likvärdighetsperspektiv, då skolsegregationen genererar ökade skillnader mellan 
elevgrupper. Eller annorlunda uttryckt, alla elever ges inte samma möjligheter att prestera väl då 
de påverkas av sin ovanligt fördelaktiga eller ofördelaktiga omgivning, dvs. vissa elever gynnas 
och vissa elever missgynnas. Detta representeras av pil G.  
 
Också i det bästa tänkbara scenario, det vill säga i ett skolsystem utan kontexteffekter finns det 
problem. Även utan förekomsten av kontexteffekter kan en ökad skolsegregation vara negativ i ett 
vidare samhällsperspektiv på så sätt att segregationen kan leda till ett samhälle med minskad 
tolerans och ökad friktion mellan olika samhällsgrupper (fattiga - rika, infödda - invandrare, 
kristna -muslimer etc.). En av skolsystemets huvuduppgifter, som spridare av en gemensam 
demokratisk värdegrund, kan då avsevärt försvåras. Studien kan påvisa att föräldrar har en 
medvetenhet om detta vilket de hyser mer eller mindre oro inför. Fenomenet företräds av pil H 
i figuren.  
 
Förutsättningarna för en gemensam värdegrund och tolerans mellan samhällsgrupper påverkas 
också av boendesegregationen (pil I). En ökad segregation kan vara ett samhällsproblem i sig 
med risk för ökade klyftor och minskad fördragsamhet mellan olika samhällsskikt. Studien 
presenterar inte någon direkt empiri för ökad boendesegregation. Det fanns dock en stor 
variation inom undersökningsgruppen föräldrar – barn i kommunal skola, då den gruppen till 
exempel uppvisade stora skillnader angående antal föräldrar med svenska som modersmål, 
vilket kan vara tecken på en boendesegregation. Med hänvisning till detta och till annan 
forskning355 inom detta område kan även pil I få stöd. 
 
Pil K innebär att variationen i resultat mellan skolor kan öka även utan att det sker en ökad 
skolsegregation. Ett möjligt scenario är att kommunaliseringen ledde till ett decentraliserat 
beslutsfattande angående hur skolor organiseras och drivs, både ur administrativt och pedagogiskt 
hänseende, vilket gör att det inte är helt orimligt att vissa kommuner/skolor lyckas bättre än andra 
och följaktligen uppnås en högre utbildningskvalitet i vissa kommuner/skolor jämfört med andra. 
Även den ökade omfattningen av fristående skolor kan ha lett till liknande skillnader i 
utbildningsresultat genom att vissa fristående skolor som startats är väldigt lyckade ur ett 
pedagogiskt perspektiv medan andra fristående skolor som startats är mindre lyckade. Eftersom 
skolor som håller olika kvalitet per definition innebär olika möjligheter för elever att uppnå målen 
går det därför även en pil J från ”reformrutan” direkt till ”likvärdighetsrutan”.  

                                                
352 Bunar, N. (2005). ”Valfrihet och antisegregerande åtgärder”, ur Utbildning & Demokrati 2005, vol 14, nr 3. 

353 Skolverket, (2006). 

354 Skolverket, (2006).  

355 Björklund, M; Edin, P-A; Fredriksson, P. & Kreuger, A. (2003). Den svenska skolan – effektiv och jämlik? Välfärdspolitiska rådets 
rapport. 



Kampen om utbildningen  -  Linnéa Stenliden 

[2007-04-01] 
 

 107 

Sammanfattningsvis går det att konstatera, att resultatet i denna studie med hjälp av annan 
forskning kan påvisa att sambanden, som figur 15 visar, existerar. Föräldrars bakgrund påverkar 
valet av skola, vilket innebär att den synliga skolsegregationen ökar. Även den osynliga 
skolsegregationen ökar, vilket annan forskning tyder på. Detta påverkar skolornas kvalitet och 
spridningen av måluppfyllelse ökar. Sammantaget ger denna utveckling mycket troligt negativa 
konsekvenser för likvärdigheten i det svenska skolsystemet, då det finns risk för att elever inte ges 
samma möjligheter att prestera väl eftersom de i högre utsträckning än förut kan påverkas av sin 
ovanligt bra eller ovanligt dåliga omgivning, det vill säga vissa elever gynnas och vissa elever 
missgynnas. I slutändan kommer bedömningen av hur allvarliga konsekvenserna är för 
likvärdigheten i det svenska skolsystemet att bero på hur man vill definiera likvärdighet. Räcker 
det med att alla elever ges samma tillträde till en utbildning, som formellt ger samma 
kvalifikationer till vidare studier? Med denna definition finns ingen anledning till oro, då elevers 
formella möjligheter till tillträde knappast har försämrats under tidsperioden. Genom att elever 
grupperas på ett annat sätt blir skillnaderna mellan olika elevgrupper bara mer synlig, det vill säga 
lågpresterande elever och högpresterande elever har bara särskilts i större utsträckning, bland 
annat genom medvetna val (valfrihetsreformen). Möjligheterna att tillgodogöra sig 
utbildningsmålen för de enskilda eleverna har dock vare sig försämrats eller förbättrats enligt 
antagandet.  
 
I ett vidare samhällsperspektiv finns negativa konsekvenser av en ökad skolsegregation genom att 
ökad segregation kan leda till ett samhälle med minskad tolerans mellan olika samhällsgrupper. 
Möjligheten för en av skolsystemets huvuduppgifter, att skapa och sprida en gemensam 
demokratisk värdegrund för alla landets medborgare kan, i en miljö av mer segregerade skolor, 
avsevärt försvåras. De ideologiska motiven för en demokratisk gemensam skola för alla barn, 
kärnan i enhetsskoletanken, aktualiseras i och med detta återigen. 
 

Ingen samkänsla är möjlig utan samliv, utan gemensamma fröjder, sorger och strävanden. Det är ej 
möjligt annat, än att människor, som från sin spädaste ålder då de djupaste intrycken mottagas, varit 
skilda i två läger, skola känna sig som främlingar och motståndare.356.  
 

Drygt hundra år senare står vi på nytt i nästan samma situation som då, där tendenserna visar 
att vi står inför: 
 

� Ett ökande hot mot en likvärdig skola  
� Ett ökande hot mot vår kollektiva värdegrund 
� Ett ökande hot mot ett demokratiskt styrt samhälle  

 
Den påvisade försämring av likvärdigheten betyder inte nödvändigtvis att dessa reformer varit 
negativa för det svenska skolsystemet som helhet. Valfriheten och mångfalden har ökat i 
skolsystemet, vilket har varit positivt på många sätt. Men det är naturligtvis svårt att både äta 
kakan och samtidigt ha den kvar. Trots det fria skolvalet är det än så länge ändå vanligast att 
elever väljer att gå i den skola som ligger geografiskt närmast deras hem. Frågan är hur mycket 
variation och valfrihet ett skolsystem kan tåla och samtidigt kunna hävda att alla elever ges 
samma möjligheter att tillgodogöra sig utbildningsmålen, oavsett vilken skola de går i.357 I 
sammanhanget bör naturligtvis också frågan ställas, om det enbart är skolan som är lösningen på 
problemet. Vem bär ansvaret, skolan eller samhället? Även om man bedömer att likvärdigheten 
i det svenska skolsystemet har försämrats, så innebär det inte nödvändigtvis att det bara är det 

                                                
356 Berg, (1883).  

357 Skolverket, (2006).  
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svenska skolsystemet som fungerar sämre, ur likvärdighetssynpunkt, nu jämfört med tidigare. 
En ökad skolsegregation återspeglar till stora delar den i samhället ökande 
boendesegregationen.358  
 

Om samhället i övrigt ständigt återskapar ojämlikheter och klyftorna i samhället utanför skolan 
växer, så kan skolan inte inom sin speciella sektor neutralisera effekterna av detta 359 
 

Samhället förändras kontinuerligt och skolan sammanflätas med denna förändring. Därför tas 
också beslut om förändringar i skola och utbildning. Det som uppstår är en kamp mellan grupper 
som konkurrerar med varandra om makt och inflytande, om äganderätten till skola, om att bevara 
och att förändra.360 Denna kamp, där olika intressegrupper tävlar om makten över skola och 
utbildning, är utbildningspolitikens arena. Olika krafter vill påverka eller begränsa 
handlingsfriheten och kommer ifrån olika företrädare i samhället. Dessa vill inverka på den 
värdebas som skolan skall förhålla sig till, vilken typ av kunskaper som skolan skall ge, vem som 
skall vara ”ägare” till skolan och skolans utveckling. Strävan efter att få kontroll över skolväsendet 
sker i stor utsträckning genom olika dominanta gruppers försök att få gehör för sina 
grundläggande värderingar och uppfattningar, sin människosyn och samhällssyn. En ideologisk 
kraftmätning pågår mellan stat, kommun, politiker, tjänstemän, näringsliv, huvudmän och 
föräldrar. Denna kraftmätning angående makt, styrning och ideologi har i alla tider påverkat 
utformningen av utbildning.361 De frågor som finns att reda ut och hantera är många. 

 
� Vem ska ha det yttersta ansvaret för utbildningen av våra barn och utvecklandet av 

goda samhällsmedborgare? 
 

� Vilka är egentligen aktörerna på skolpolitikens område i ett allt mer marknadsstyrt 
skolväsende?  
 

� Hur och vem ska garantera skolsystemets jämlikhet och likvärdighet? 
 

� Hur skapar vi jämlika villkor så att alla föräldrar kan ta plats och utöva sina möjligheter 
till inflytande på sina barns utbildning? 
 

� Hur arbetar vi för att motverka en segregerad skola och i dess förlängning ett 
polariserat samhälle? 

 
8.3  Förslag till vidare forskning 

Det kan i denna underökning påvisas att en förändring ägt rum inom det svenska skolväsendet på 
det strukturella planet liksom på det pedagogiska, politiska och ideologiska och på många andra 
områden. För att klara av att hantera denna förändring är det viktigt att ge politiker och 
administrativa beslutsfattare ett så långt som möjligt sakligt underlag för sina bedömningar. Även 
personer verksamma inom skolan och andra berörda behöver tillgång till kunskap kring 
omdaningen av skolan och dess kontext. Här presenteras fem olika aspekter på vad framtida 
forskning skulle kunna innefatta. 
 

                                                
358 Andersson, (2000). 

359 Tankesmedjan, (2005). “Flum? Nej segregation. En rapport om skolans tyngsta problem” Tankesmedjan Idé & Tendens. Rapport nr 8, 
oktober  2005, s 17. 

360 Egigdius, (2001).  
361 Liljequist, (1994).  
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Granskning av den internationella forskningen på området 
Eftersom det gjorts ganska lite svensk forskning inom området är det viktigt att få tillgång till 
utländska forskares insatser. Frågor som fokuserats inom utländsk forskning är till exempel 
genomslag och konsekvenser av det fria skolvalet, eventuell ökad segregering som följd av 
liberaliseringsreformer och hur en sådan oönskad effekt kan mätas och analyseras. En jämförelse 
av dessa resultat med svenska förhållanden skulle ge viktig information och orientering kring 
rådande tillstånd och utvecklingstendenser här. 
 
Den nationella och internationella utbildningspolitiken 
De politiskt ideologiska förhållandena angående skolan och utbildningens utformning kräver 
fortsatta studier. Det går att konstatera att skolpolitik exporteras och importeras, men hur går det 
till och varför sker det? Att utreda hur långt utbildningspolitiken kan förändras i nyliberal riktning 
i förhållande till social rättvisa vore också av intresse.  
 
Läroplan - värdegrund – kontroll 
Mångfalden av skolor och huvudmän innebär naturligtvis en variation i utbildningens utformning 
och innehåll. Detta ger en mängd intressanta ingångar till olika forskningsområden. I vilken 
utsträckning följer framför allt skolpliktstidens skola (med olika huvudmän) samma läroplan? 
Vilken variation finns och accepteras i betoning av olika delar i läroplanens värdegrund? När och 
hur sker kontroll från kommun och Skolverket, och finns det behov hos lärare, politiker och 
administratörer av att verka för en förbättring på detta område? Ett näraliggande område till detta 
handlar om att utreda vid vilken gräns det allmänna skolväsendet upphör i ett marknadsanpassat 
skolsystem. 
 
Överspridningseffekter 
I den svenska skolpolitiska argumentationen har möjligheterna till överspridningseffekter haft en 
central betydelse. Även mångfald i sig har tilldelats en roll som stimulator på hela skolsystemet. 
Dessa två fält har svensk forskning i princip inte berört, kanske därför att det forskningsmässigt är 
svårt att spåra dessa effekter. Inte desto mindre vore det av intresse att undersöka hur fristående 
och offentliga skolors pedagogiska processer fungerar (förutsättningar – genomförande – resultat 
– utvärdering). Frågan angående överspridningseffekter mellan offentliga och fristående skolor 
borde också uppmärksammas. Även studier av hur resultat kan göras jämförbara bör observeras. 
 
Segregationsproblematiken 
En av de viktigaste frågorna är en fortsatt undersökning av segregation som följd av etablering av 
fler olika skolor och ett ökande skolval. Här blir det viktigt att belysa klass, kön, etnicitet samt 
framförallt eventuellt ny och oönskad samvariation mellan dessa variabler. 
 
Sammanfattningsvis anser jag att en kvantitativ och kvalitativ datainsamling på alla de 
samhällsnivåer internationell, central – statlig, kommunal och individuell, som skolor fungerar på, 
är nödvändig för att en fortlöpande analys av förändringarna på området skall kunna växa fram. 
Hittills har de flesta undersökningar varit kvantitativa, vilket är en utmärkt början på en 
forskningsprocess, men måste fortsätta med en kvalitativ datainsamling. Det är viktigt att genom 
till exempel intervjuer ta reda på den verklighet som gestaltar sig för de individer som finns 
bakom siffrorna. På detta vis kan ny och värdefull kunskap komma till stånd. 
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Bilaga 1 - Förfrågan och informationsbrev 
 
 
Beteendevetenskapliga institutionen 
Magisterutbildningen i pedagogik 
Linnea Stenliden 
 
 
Föräldraenkät om val av kommunala respektive fristående skolor 
 
Hej! 
Jag studerar pedagogik vid Linköpings universitet och arbetar med en undersökning som vill ta 
reda på hur föräldrar tänker kring sina barns utbildning. Denna studie skall utreda om det finns 
särskilda motiv för föräldrar att välja en kommunal respektive en fristående skola för sina barn 
och vilka dessa motiv i så fall är.  
Dessutom undersöks vilka likheter och skillnader det finns mellan föräldrars motiv som valt 
kommunala respektive fristående skolor. 
För att få svar på ovanstående frågor behöver jag få hjälp av så många föräldrar som möjligt.  
På det planerade föräldramötet den XX kommer därför jag eller klassens lärare, XX, att dela ut en 
enkät med ett antal frågor. Jag hoppas att ni någon gång under mötet vill ta er tid att besvara 
dessa. Detta tar endast några minuter. Givetvis kommer svaren att behandlas anonymt! 
Jag skulle också vilja komma i kontakt med ett antal föräldrar för att göra en kort intervju (ca 15 
min). För att få gensvar från föräldrar för detta kommer det på enkäten finnas en ruta där 
telefonnummer för kontakt fylls i. En intervju kan sedan efter överenskommelse till exempel 
planeras in i samband med kommande utvecklingssamtal eller på annan tid som passar. 
Naturligtvis kommer även intervjumaterialet att behandlas konfidentiellt och enskilda personer 
kommer inte att kunna spåras i redovisningen. 
Självfallet är medverkan i denna undersökning frivillig. Min förhoppning är dock att få svar från er 
alla och tackar därför för er medverkan!  
Finns det frågor går det givetvis bra att vända sig till mig, Linnea Stenliden, på telefon 011/39 81 
31 eller till min handledare, filosofie doktor, Gunilla Jedeskog vid Linköpings universitet. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Linnea Stenliden 
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Bilaga 2 - Missivbrev 

 

 
 Bästa förälder!                      

                            

 

I samband med kallelsen till detta föräldramöte fick Du/Ni ett informationsbrev om  
undersökning som handlar om att ta reda på hur föräldrar tänker kring sina barns utbildning. 

                            

 Studiens syfte är att utreda om det finns särskilda motiv för föräldrar att välja kommunal respektive  

 fristående skola för sina barn.                    

                            

 

För att uppnå detta syfte behöver jag information av Dig som förälder och ber Dig därför att fylla i 
detta frågeformulär. Naturligtvis är det frivilligt att delta, alla uppgifter kommer att behandlas 
konfidentiellt och enskilda personer kommer inte att kunna spåras i redovisningen  

                         

 Enkätens frågor vänder sig till dig som förälder och handlar om familjen, dig och det barn som går i   

 denna klass som föräldramötet handlar om.                

 Är ni två föräldrar närvarande på detta föräldramöte skall endast en förälder svara på frågorna.    

                            

                            

                            

         Tack för din medverkan!            

                            

          

Med vänliga 
hälsningar 

 
Linnea Stenliden 

 
 
 
            

                       
                            

 

 



Kampen om utbildningen  -  Linnéa Stenliden 

[2007-04-01] 
 

 121 

Bilaga 3 - Enkätfrågor 
 

 
 
Först några frågor om ditt barn och om dig som medverkar i studien: 

1. Är ditt barn flicka eller pojke? 1  Flicka 

2  Pojke 

2. Vilken årskurs går han/hon i? 1  Årskurs 4 

2  Årskurs 5 
3   Årskurs 6 

3. Är skolan han/hon går i en kommunal skola eller en 
fristående skola? 

1  Kommunal 

2  Fristående 

4. Är du som fyller i enkäten kvinna eller man? 

 

1  Kvinna 

2  Man 

5. Har du själv vuxit upp med något annat språk än 
svenska som modersmål? 

 

1  Nej, svenska är mitt modersmål 

2  Ja, med .................................................... 

         som modersmål 

6. Vilka typ av skola gick du själv i? (till största delen) 

 

1  Kommunal skola 

2  Fristående eller privat skola 
 

7. Vilken är din högsta avslutade skolutbildning? 

 

1  Grundskola (eller motsvarande) 

2  Gymnasieskola (eller motsvarande)  

3  Eftergymnasial utbildning kortare än 2 år 

4  Eftergymnasial utbildning 2 år eller längre 

8. Här följer några beskrivningar av skolupplevelser. Du ombeds att 
för varje påstående välja det svar som stämmer bäst med dina egna 
åsikter. 

Jag var nöjd med lärarna 

Lärarna var oengagerade 

Jag var nöjd med vad jag fick lära mig 

Jag var nöjd med klimatet på skolan 

Jag var utsatt av klasskamrater 

Jag hade lätt för att lära 

Jag hade behov av stöd och hjälp 

Hur väl stämmer påståendena med dina åsikter?  

Inte alls      Lite grann      Ganska mycket      Mycket         

1           2              3              4  

1           2              3              4  

1           2              3              4  

1           2              3              4  

1           2              3              4  

1           2              3              4  

1           2              3              4  
  

9. Vilket block föredrar du när det gäller partipolitik? 1  Det socialistiska blocket  

2  Det borgerliga blocket 

2  Har ingen uppfattning 
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10 . Vilka bor du tillsammans med? 

Sätt kryss i de rutor som är aktuella för dig! 

Om du har adoptivbarn räknas de som egna barn! 

1  Make/maka/sambo 

1  Eget/egna barn  

1  Make/maka/sambos barn 

1  Fosterbarn 

1  Andra vuxna 
 

11. Hur många barn bor i ditt hushåll? 

Om något eller några barn bor växelvis hos båda föräldrarna, ber 
vi dig räkna med de barn som bor minst halva tiden i ditt hushåll! 

 

..............   st barn  

12. Vilken eller vilka typer av skolor går familjens barn i 
just nu? 

1  Alla går i kommunal skola  

2  Alla går i fristående skola  

3  Vi har barn i båda typerna av skola 
 

 Nu följer några frågor om den information som föräldrar får när det gäller möjligheten 
att välja skola för sina barn. 

13. När det här barnet skulle börja skolan, var du då 
medveten om att du hade rätt att välja skola? 

1  Ja 

2  Nej 

14. Kände du till vilka skolalternativ som fanns att välja 
på? 

1  Ja, det fanns mer än en kommunal skola 
         att välja mellan  

2  Ja, det fanns både kommunal och  
         fristående skola att välja mellan  

3  Nej, jag kände inte till om det fanns flera 
         skolor att välja mellan 
 

15. När ditt barn började i den här skolan på vilket sätt 
fick du information om skolan? 

 
Sätt kryss i de rutor som är aktuella för dig! 

 

1  Via skolans informationsmöten 

2  Via skolans skriftliga utskick 

3   Via skolans hemsida på Internet 

4   Via andra föräldrar 

5   Jag fick ingen information 

3  Kommer inte ihåg   

16. Fick du information från någon annan skola i 
samband med ditt barns skolstart? 

1  Ja, men bara från kommunala skolor 

2  Ja, men bara från fristående skolor  

3  Ja, både från kommunala och fristående 
         skolor 
4  Nej  → Fortsätt till 18. 

5  Kommer inte ihåg  → Fortsätt till 18.  

 
 

 

17. 

 

Vilken typ av information fick du i så fall? 

 

1  Muntlig, via skolans informationsmöte 
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 2  Skriftlig, via utskick från skolan 

3   Skriftlig, via skolans hemsida på Internet 

4   Muntlig, via andra föräldrar 

5   Jag fick ingen information 

3  Kommer inte ihåg   

18. Var den information du fick, tillräcklig för att kunna 
välja skola till ditt barn? 

1  Fick ingen information → Fortsätt till 20. 

2  Ja, kände mig mycket välinformerad  

3  Ja, kände mig tillräckligt informerad 

4  Nej, kände mig inte tillräckligt informerad   

5  Nej, kände mig mycket lite informerad 

19. Påverkade den information du fick valet av skola för 
det här barnet? 

 

1  Ja → På vilket sätt? 

............................................................................. 

.............................................................................  

2  Nej → Varför inte? 

............................................................................ 

............................................................................................. 

20. Övervägde du att välja olika typer av skola när ditt 
barn började skolan?  

1  Ja 

2  Nej  

 
 
Nu, ombeds du tänka på vad som varit viktigt för dig när det gäller valet av ditt barns skola 

21. Sätt ett kryss på varje rad och skriv till annat som var viktigt för 
dig!   

Jag ville att mitt barn skulle gå i en skola ... 

a. som låg nära hemmet 

b. där kamraterna också skulle gå 

c. som hade en särskild profil/inriktning 

d. som var liten (hade få klasser) 

e. som hade små klasser 

f. som hade bra lärare 

g. som hade gott rykte 

h. som hade ett gott ”klimat” 

i. som utvecklade barnens personlighet 

j. där det inte förekom mobbning 

k.där föräldrarna hade stort inflytande 

För mig var det (även) viktigt att ... 

l. ......................................................................... 

  Mycket     Ganska     Bara lite     Inte alls 
  viktigt        viktigt        viktigt         viktigt 
 
 

a.  1           2            3           4  

b.  1           2            3           4  

c.  1           2            3           4  

d.  1           2            3           4  

e.  1           2            3           4  

f.   1           2            3           4  

g.  1           2            3           4  

h.  1           2            3           4  

i.   1           2            3           4  

j.   1           2            3           4  

k.  1           2            3           4  

 

22. Försök att välja ut de – högst tre – viktigaste skälen i 
fråga 21.  

Skriv in den bokstav a. – l. som står framför skälet i fråga 21! 

Allra viktigast var  ........  (bokstav från fråga 20) 

Näst viktigast var  ........  (bokstav från fråga 20) 

Tredje viktigast var ....... (bokstav från fråga 20) 
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23. Motsvarar ditt barns skolgång det du önskar? 1  Ja, till mycket stor del 

2  Ja, till ganska stor del  

3  Ja, men bara till viss del  

4  Nej   

24. Är du nöjd med klimatet på skolan? 1  Ja, till mycket stor del 

2  Ja, till ganska stor del  

3  Ja, men bara till viss del  

4  Nej   

25. Är du nöjd med barnets sociala utveckling? 1  Ja, till mycket stor del 

2  Ja, till ganska stor del  

3  Ja, men bara till viss del  

4  Nej   

26. Är du nöjd med barnets kunskapsutveckling? 1  Ja, till mycket stor del 

2  Ja, till ganska stor del  

3  Ja, men bara till viss del  

4  Nej   

 Avslutningsvis kommer nu några frågor om föräldrainflytande 

27. Hur viktigt är det för dig att få lov att ha inflytande 
på skolans verksamhet? 

1  Mycket viktigt 

2  Ganska viktigt 

3  Bara lite viktigt  

4  Inte alls viktigt   

28. Vad är viktigt för dig som förälder att ha inflytande 
över? 

Jag vill ha inflytande över: 

............................................................................. 

............................................................................. 

29. Hur stora tycker dina möjligheter till inflytande är 
på den här skolan? 

1  Mycket stora 

2  Ganska stora 

3  Ganska små  

4  Obefintliga   

30. Har du planer på eller tror du att du kommer att 
byta skola för ditt barn? 

Motivera gärna ditt svar! 

1  Nej, inga planer finns på att byta skola 

2  Ja, eftersom bytet sker p.g.a att tillhörande  
           högstadium är beläget på en annan skola 

3  Ja, ett byte från en fristående till en kommunal               
          skola  

4   Ja, ett byte från en kommunal till en fristående  
          skola 

Därför att: ........................................................................... 

 ..............................................................................................  
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 Skriv gärna här om du har något mer som du vill kommentera när det gäller skolval! 

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

 

 
 

Stort tack för din medverkan! 
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Bilaga 4 – Förfrågan om deltagande i intervjuundersökning 
 
 

 

Vill du vara med i en intervju- 
undersökning också? 

 
 

Jag skulle också vilja komma i kontakt med ett antal föräldrar för en kort intervju. Tanken med att 
göra en intervju är att fördjupa de resultat som enkäterna ger. Intervjutillfället kan till exempel 
planeras in i samband med kommande utvecklingssamtal. Eller på annan tid som passar. Min 
önskan är att du/ni föräldrar som kan tänka er att ställa upp för en intervju, markerar detta med 
ett kryss, fyller i rutorna nedan och anger namn och adress. 
 
 
 
 
 
Jag kan tänka mig  
att ställa upp för intervju 
 

 

Jag har barn i kommunal 
skola 
  
Jag har barn i fristående  
skola 
 

 

Jag har barn i både fristående 
och kommunal skola 
 

 

 
 
Namn _________________________________________ 
 
Telefon hem ____________________________________ 
 
Telefon mobil ___________________________________ 
 
 
 
 

Återigen tack för din tid och din medverkan! 
 

Linnea Stenliden



Kampen om utbildningen  -  Linnéa Stenliden 

[2007-04-01] 
 

 127 

Bilaga 5 - Intervjuguide 
 
Inledningsvis informera om: 

� Bakgrunden – vad arbetet och intervjun handlar om.  
� Intervjuns uppläggning - att deltagandet är frivilligt, anonymitet, tidsomfattning och 

bandinspelning. 
 
Frågeområden: 
Föräldrars syn på utbildning: 

� Beskriv hur du ser på den skola som ditt barn går i? 
 

� Vad är det som gör att ditt barn går just i den skolan? 
 

� Vad skall skolan ge ditt barn? 
 

� Vad anser du angående ansvaret för att ditt barn får en bra utbildning? 
 
Föräldrainflytande: 

� Vilka erfarenheter har du av föräldrainflytande i skolan? 
 

� Om du fick önska vad skulle du som förälder vilja ha inflytande över i skolan? 
 

� Vad är realistiskt att ha inflytande över? 
 

� Har möjligheten att utöva inflytande på skolan påverkat beslutet att välja just denna skola 
för ditt barn? 
 
Demokratibegreppet:: 

� Jämför ditt barns skola med andra skolor i kommunen? 
 

� Vad anser du om av kommunala respektive fristående skolor? 
 

� Vad anser du om att föräldrar får lov att välja skola för sina barn? Varför? 
 

� Vad anser du om rättvisan i det systemet? 
 

� Om vi bara hade fristående skolor hur skulle det vara då?  
 

� Beskriv vad som är positivt/negativt med att det finns olika typer av skolor? 
 

� Är det något jag glömt att fråga om eller är det något som du vill tillägga? 
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Bilaga 6 – Kategorisering av olika typer av föräldrainflytande 
 
 Olika typer av föräldrainflytande 

 Föräldrar med barn i 
kommunal skola 
(n=86 st) 

Föräldrar med barn i 
fristående skola 
(n = (82 st) 

 
Pedagogik 
 
 
 
 
 
Klimat 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kunskapsutveckling 
 
 
 
 
Dialog 
 
 

 
Skolans organisation. 
Schema och 
aktiviteter 
Vikarieanställning  
Studieresor 
 
Miljö 
Klassklimat,  
Trivsel  
Den sociala stilen 
Socialt liv 
Ordning och 
uppförande - regler 
Mobbing på skolan 
 
Kunskapsutveckling 
och inlärningen  
Mitt barns utveckling 
 
 
Insyn och samarbete  
Bra dialog med 
personalen  
Föräldrakontakter 
 

  
Bra lärare - 
lärarkompetens 
Individanpassning 
Specialpedagogiska 
insatser, Få elever 
 
Klimatet,  
Skolmiljö 
Skolans ordnings-
regler  
Ordning och reda 
Arbetsro  
Anti mobbing 
 
 
Kunskapsutveckling 
Socialutveckling 
Kunskap om egna 
barns prestationer 
 
Föräldramedverkan 
Samarbete hem – 
skola 
Insyn 
Att hjälpa till  
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Bilaga 7 – Likheter och olikheter mellan föräldrar med barn i kommunal respektive fristående 
skola avseende bakgrund, information, motiv och föräldrainflytande 
 
 
 Bakgrund - vem väljer 

vad? 
Information Motiv och 

upplevelse av 
sina barns skol-
gång 

Föräldrainflytandet 

Likheter Skolbakgrund - alla har 
gått i kommunal skola 

Antal föräldrar 
som känner sig 
väl informerade 
eller tillräckligt 
informerade 

Antal föräldrar 
som  övervägde 
sitt val av skola 
 

Viktiga motiv: 
- gott klimat  
- bra lärare -   
- utvecklande av 
personligheten  
- skolans goda 
rykte. 
 
Mindre viktigt 
-föräldrainflytan-
dets betydelse 
 
Nöjda med: 
- barnens 
skolgång 
- skolans klimat   
- kunskaps 
utveckling 
-sociala 
utveckling 
 

Synen på 
föräldrainflytandes 
betydelse 

Bedömningen av 
möjligheter till 
föräldrainflytande 

Synen på de 
områden som 
föräldrainflytandet 
bör handla om 

Olikheter 

 

Modersmål  
Utbildningsnivå  
Inställning till sin egen 
skolgång 
Utsatthet för mobbing  
Hushållens 
sammansättning,  
- olika antal barn.   
- antal halvsyskon. 
- antal kärnfamiljer        
- antal ombildade 
familjer  
- antal ensamstående 
föräldrar.  
Val av samma skola eller 
ej för sina barn 
Deltagande av mammor 
resp. pappor på 
föräldramöten  
 

Medvetenhet om 
sin rätt att välja 
skola 
Kännedom om 
vilka val-
/skolalternativ 
som finns  
Olika typer av 
information vid 
valet av 
nuvarande skola 
Antalet föräldrar 
som inte känner 
sig tillräckligt 
informerade eller 
inte informerade 
alls 
Informationens 
påverkan 

Synen på 
motiven: 
- särskild profil 
på skolan 
- skolan ligger 
nära hemmet  
- kamrater går i 
skolan 

 

Tabell 21. Anger likheter och olikheter mellan föräldragrupperna 


