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Abstract 

 

Forskning visar att politiska partier allt mer närmar sig den ideologiska mittenfåran. Ett ex-

empel på detta är synen på valfrihet som historiskt sätt har skilt sig mellan de olika ideologi-

erna, men med tiden har fått en likartad betydelse oavsett ideologi. Syftet med denna uppsats 

är att studera Socialdemokraternas och Moderaternas allt mer likriktade syn på valfrihet i 

välfärden genom att undersöka om något av partierna politiserar frågan om det fria skolvalet 

under något av valåren mellan 1991-2014. Studien utgår från textanalyser av motioner och 

debattartiklar. För att avgöra om en fråga är politiserad eller inte använder vi oss av Malin 

Rönnbloms kriterier för politisering. Det teoretiska ramverket kommer också utgöras av 

Gunnar Sjöbloms arenor för partiprogramsrealisering. Resultatet av studien visar på att under 

inget av de undersökta åren politiseras frågan av varken Socialdemokraterna eller Moderater-

na. Vilket går att se som ett ytterligare tecken på att partierna allt mer liknar varandra. 
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1. Inledning 

Partiernas rörelse mot mitten på höger-vänster-skalan har sedan länge varit ett, inom statsve-

tenskapen, omdiskuterat ämne. Herbert Tingsten skrev redan på 1950-talet om ideologiernas 

död, där han argumenterade för att partierna i allt större utsträckning började likna varandra 

oavsett deras ideologiska förtecken (Bäck & Möller, 2003). I mer kontemporär forskning 

visar Sören Holmberg på att en stor del av väljarna befinner sig i mitten på skalan vilket har 

lett till att partierna tävlar om att nå dessa (Holmberg 2002). Som ett led i forskningen kring 

avideologisering utkom år 2015 Matilde Millares med sin avhandling. Avhandingen som he-

ter Att välja välfärd – politiska berättelser om valfrihet behandlar Socialdemokraternas och 

Moderaternas allt mer lika syn på valfrihet i välfärden. Valfrihet beskrivs som ett överordnat 

värde i jämförelse med exempelvis jämlikhet. Slutsatserna behandlar således hur partierna rör 

sig mot mitten och valfriheten har visat sig vara en fråga som våra två ledande partier gene-

rellt är ense om. Slutsatserna visar vidare på en politiskt betydande realitet där det liberala 

tankegodset om valfrihet i välfärden har kommit att bli en dominerade policy som likväl det 

största vänsterpartiet som det största borgliga partiet ställer sig bakom (Millares 2015). Uti-

från ovanstående är det motiverat att undersöka ett fall där valfriheten är vida utspridd för att 

se om Socialdemokraterna och/eller Moderaterna politiserar alternativt avpolitiserar valfri-

heten. Vi kommer undersöka det fria skolvalet baserat på vikten som läggs vid skolfrågor och 

den forskning som på senare år har påvisat negativa konsekvenser av valfriheten inom skolan. 

Friskolereformen drevs igenom i början av 1990-talet av den moderatstyrda regeringen med 

Carl Bildt i spetsen. I korta ordalag angav reformen att andra aktörer än kommuner fick möj-

lighet att bedriva skolverksamhet och det var i samband med detta som det fria skolvalet först 

gjorde entré på den skolpolitiska arenan. Det fria skolvalet innebär att varje familj har rätt att 

välja i vilken skola barnen ska gå i. Sammanfattningsvis innebär förändringen att alla har rätt 

att välja bort den skola som kommunen placerar en i, i förmån för en annan. Innan reformen 

drevs igenom var det förutom i speciella fall alltid närhetsprincipen som gällde. Det innebar 

att eleven utan val fick gå i den skola som man blev placerad i, vilket allt som oftast var den 

skola som låg närmast hemmet. Reformen har i skrivandets stund hunnit bli knappa 24 år 

gammal och på senare år höjts röster som har pekat på problematiska konsekvenser av just 

rätten att välja i vilken skola barnen ska ha sin skolgång. Exempelvis nämner kommittén för 

skolfrågor i en oberoende rapport om det fria skolvalets konsekvenser att ett system som det 
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svenska leder till en segregerad skola, både på etnisk basis så väl som socioekonomisk sådan. 

I rapporten sammanställs en rad olika forskningsrapporter som tillsammans utgör en solid 

vetenskaplig grund till bakgrunden för vårt problem. Ett citat som är talande för rapportens 

resultat är följande: 

 

Thereby, the impact of a policy of school choice in itself for education at large – that is, irre-

spective of, for example, housing segregation and immigration– can be expected to increase 

in the same direction and with the same results as have already been experienced in the USA, 

UK, New Zealand and Australia.- (Nihad Bunar 2014). 

 

Nihad Bunar pratar här om att den svenska skolan är på god väg att bli lika segregerad som 

motsvarigheterna i USA, Storbritannien, Nya Zeeland och Australien som upplever stora seg-

regationsproblem inom skolväsendet. 

 

1.1 Problemformulering 

I Statsvetenskaplig tidsskrift skriver Paula Blomqvist om new public management-

inspirerade reformer. I texten behandlas skolområdet och effekter av valfriheten diskuteras. 

Hon beskriver på vilken basis föräldrar och elever väljer vilken skola man ska gå i. Resultatet 

av studier på området i USA, Storbritannien och Australien har visat på att elevernas sociala 

och etniska bakgrund till stor del påverkar valet av skola vilket har lett till skolväsendets stra-

tifiering har ökat. Även här visar forskningen på att elever med starkare socioekonomisk bak-

grund tenderar att utnyttja valfriheten i större utsträckning än andra och väljer i förlängningen 

högpresterande skolor (Blomqvist 2016, 43). 

 

Skolverket säger i ett utlåtande baserat på forskning på området enligt följande gällande det 

fria skolvalet: “Skolverket bedömer att det fria skolvalet sannolikt har bidragit till ökade re-

sultatskillnader mellan skolor och en ökad socioekonomisk skolsegregation och därmed till 

minskad likvärdighet” (Skolverket 2013). 

 

Att olika skolor lyckas mer eller mindre bra är inget nytt och det som ovan nämnda forskning 

visar på är i förlängningen att vissa grupper väljer bort de sämre skolorna i förmån för de 

bättre. Vilket logiskt leder till att de socialt och kulturellt kapitalstarka grupperna som utnytt-

jar valfriheten samlas i samma skolor och vice versa  (Kommitén för skolfrågor 2014). 
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Att det idag finns mycket forskning som behandlar effekterna av det fria skolvalet gör frågan 

till en motiverad sådan när det kommer till att studera partiernas rörelse mot mitten. Forsk-

ningen på området visar på en någorlunda enhetlig bild där den ökade segregationen ofta lyfts 

som ett betydande problem. I händelse att Socialdemokraterna och Moderaterna är överens 

om en så ideologisk omtvistad fråga där forskning visar på många negativa konsekvenser så 

pekar det på en betydande politisk realitet där man kan göra tolkningen att valfriheten har fått 

ett överordnat värde. Skolan i allmänhet och det fria skolvalet i synnerhet torde vara, utifrån 

redogörelsen ovan, viktiga punkter i partiernas politiska arbete och i förlängningen politise-

rade frågor (Rönnblom 2008). Problemet grundar sig således i Socialdemokraternas och Mo-

deraternas rörelse mot mitten och ifall de gör avkall på egna ideologiska övertygelser för att 

befinna sig där majoriteten av väljarna befinner sig. 

 

Utifrån slutsatserna i Matilde Millares avhandling har vi utformat en hypotes som utgår från 

att det fria skolvalet är att betrakta som avpolitiserat i majoriteten av de studerade åren. Vi-

dare tror vi att ifall frågan väl politiseras så är det av Socialdemokraterna. Studien avser att på 

grundval av det ovan nämnda att studera tecken på Moderaternas och Socialdemokraternas 

rörelse mot den ideologiska mittenfåran genom att undersöka deras hållning till rätten att 

välja skola genom att studera om något av de två partierna politiserar frågan. Det är speciellt 

intressant att studera frågan över tid för att se om det har skett en förändring i partiernas för-

hållningssätt till frågan sedan reformen genomfördes. Då 24 år har passerat sedan reformen 

drevs igenom är det aktuellt att studera om partiernas hållning har förändrats från odelat posi-

tiv till möjligtvis något annat nu när det finns forskning som visar på effekter av det fria skol-

valet. För att det ska vara genomförbart studeras enbart valåren mellan 1991 och 2014.   

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att studera Socialdemokraternas och Moderaternas allt mer 

likriktade syn på valfrihet i välfärden utifrån den hypotes vi utformade med grund i Matilde 

Millares avhandling Att välja välfärd – politiska berättelser om valfrihet. Syftet är vidare att 

bidra till den forskning som behandlar partiernas rörelse mot den ideologiska mittenfåran. För 

att undersöka hypotesens giltighet kommer vi studera det fria skolvalet som ett exemplifie-

rande fall där vi undersöker ifall det fria skolvalet har varit att betrakta som politiserat eller 

avpolitiserat mellan åren 1991-2014 av Socialdemokraterna och Moderaterna. Vidare ämnar 

undersökningen att studera detta utifrån de kriterier för politisering som Malin Rönnblom 
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presenterade i sin artikel Vart tog politiken vägen? I händelse av att frågan är att betrakta som 

politiserad anger undersökningens syfte också att studera var frågan politiserats utifrån Gun-

nar Sjöbloms arenor som går att finna i hans modell för partirealisering som han presenterade 

i sin avhandling Party strategies in a multiparty system från 1968. 

1.3 Frågeställningar 

 

1. Uppfylls samtliga av Rönnbloms kriterier för politisering under valåren mellan 1991 

och 2014, och har frågan därav politiserats alternativt avpolitiserats av Socialdemo-

kraterna och/eller Moderaterna?   

   

     2.   Vad artikuleras angående det fria skolvalet och på vilka av Sjöbloms arenor artikuleras                      

           det? 

     3.   Har politiseringen alternativt avpolitiseringen förändrats mellan åren 1991-2014? 

 

Den första frågeställningen är kopplad till den del av studiens syfte som anger att vi ska stu-

dera om och/eller när det fria skolvalet politiserats. Den andra frågeställningen är avhängig 

resultatet av den första frågeställningen. Den syftar till att besvara i händelse av att partierna 

lyfter frågan, på vilken av Sjöbloms arenor det i sådana fall lyfts samt vad som lyfts i anslut-

ning till detta. Frågeställningen finns där för att svaret på den första frågeställningen ska sät-

tas i ett för läsaren greppbart sammanhang. Den tredje frågeställningen anger det longitudi-

nella perspektivet och syftar till att beskriva den potentiella förändring som har skett från 

reformens införande till nutid.    

 

 

 

 

 

 

 



6 

2. Tidigare forskning 

 

Efter att ha presenterat vårt syfte och problem finns det ett behov att ta upp den tidigare 

forskning som rör om en fråga är politiserad eller inte. Först tänkte vi presentera vad Malin 

Rönnblom anser om begreppet politik och vad som ligger till grund för hennes kriterier  gäl-

lande ifall en fråga är politiserad eller inte. 

 

Rönnblom betraktar politik som kollektivt handlande “...i syfte att förändra eller bevara 

samhället. Denna aktivitet kan försiggå på olika platser och i olika sammanhang, och det 

finns som jag ser det heller inga fasta (men däremot föränderliga) gränser mellan politiska 

och icke-politiska sfärer.” (Rönnblom 2008, 33). Vidare menar Rönnblom att allt inte är poli-

tik, men att allt är möjligt att politisera. Hon nämner också något som hon kallar för etablerad 

politik. Det beskriver hon såhär:  

 

 “Jag betraktar också politik som en ordning i betydelsen att det finns dominerande 

föreställningar om vad politik ska vara och inte minst om hur beslutsfattande och genomfö-

rande ska institutionaliseras” (Rönnblom 2008, 34). 

 

Viktigt är också att betona att Rönnbloms artikel och kriterierna för politisering är baserat på 

den forskning som kommer från statsvetaren Maria Wendt Höjer. Hennes forskning presente-

rades i avnhandlingen Rädslans politik: Våld och sexualitet i den svenska demokratin. I av-

handlingen undersöker Wendt Höjer hur det politiska systemet i Sverige har hanterat frågor 

som rör våldtäkt och kvinnomisshandel under ett historiskt perspektiv under 1900-talet Eller 

alternativt uttryckt, om det har varit politiserat eller avpolitiserat under denna tidsperiod 

(Wendt). 

 

Vidare enligt Wendt Höjer behöver inte en fråga vara politiserad enbart för att den är satt på 

en politisk dagordning. Istället är de avgörande faktorerna snarare om frågan formuleras i 

termer av konflikt eller skilda intressen. Med andra ord kan en fråga vara avpolitiserad trots 

att den befinner sig på den politiska dagordningen, så länge det inte existerar en konflikt eller 

skilda intressen (Rönnblom, 34). 
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Utifrån detta är det också motiverat att nämna den forskning om politisering som Colin Hay 

tar upp i sin bok Why we hate politics. Hays beskriver en metaforisk trappa bestående av 

olika faser. En fråga måste ta sig igenom dessa faser för att anses vara politiserad. Han be-

skriver faserna i tre steg, vilka är det icke-politiska till den privata sfären, från den privata 

sfären till den offentliga sfären och från den offentliga till den statliga sfären. Beroende på 

hur långt ner på Hays trappa en fråga befinner sig, desto mindre är frågan politiserad. Med 

andra ord politiseras frågan i mindre utsträckning än i den föregående fasen. Vidare menar 

han att att en fråga blir politiserad när den får fäste genom överläggning, beslut och mänsklig 

inverkan. För att en fråga ska bli avpolitiserad så måste den genomgå samma faser, fast åt 

motsatt håll. Vilket tydligare förklarat innebär att en fråga först befinner sig i den statliga 

sfären, men med tiden går igenom de tre faserna och hamnar tillslut i det icke-politiska och 

frågan blir därav helt avpolitiserad (Hay 2007, 80-81). 

 

 

En stor och betydande del av den tidigare forskning som vi har studerat rör teorier om parti-

beteenden och avideologisering. Detta har varit grundläggande för att förstå den problematik 

som ligger till grund för den här undersökningen. Herbert Tingsten var en som under ett tidigt 

skede diskuterade hur politiken utvecklades till förvaltning, eller från principer till teknik. 

Hans teori om “ideologiernas död” var en ledande referenspunkt i den svenska samhällsde-

batten under 50 och in på 60-talet. Den kritik han förde mot de totalitära tankesystemen under 

efterkrigstiden skulle ge honom en betydande plats och en ledande roll bland demokratins 

mest intellektuella försvarare (Bäck & Möller 2003, 52). Dock försvann dessa idéer under 60- 

och in på 70-talet då allt fler nya partier och rörelser växte fram och etablerades (Bäck & 

Möller 2003, 55-56).  

 

Ändock skulle detta bli ett aktuellt ämne igen med Francis Fukuyamas bok Historiens slut 

och den sista människan, som publicerades i början av 1990-talet. Fukuyama antydde att ide-

ologiernas utveckling hade stannat efter andra världskriget och ytterligare efter kommunism-

ens fall. Fukuyama menade att den form av politik som har etablerats i väst, vilket är en typ 

av liberal demokrati med inslag av kapitalism, har kommit att bli en fulländad samhällsmo-

dell. Liberalismen är enligt Fukuyama den enda kvarvarande ideologin vilken i sig har kom-

mit att bli en slags överideologi. Han menar att liberalismen inte utmanas av andra ideologier 

och att den ur både ett moraliskt och ekonomiskt perspektiv är överlägsen andra. Han menar 

också att liberalismens största utmanare i modern tid, socialismen, egentligen bara är makt-
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lösa politiska fragment och att socialdemokrati och liberalism i stort sätt är samma sak. 

Sammanfattningsvis menar Fukuyama att de olika ideologierna som etablerades under 1900-

talet har ersatts av liberalism och socialdemokrati vilka han vidare menar i stort sätt är samma 

sak. (Fukuyama 1992). 

 

Om vi vidare studerar det Tingsten sade om “politik till förvaltning” så går det idag att se att 

politiskt viktiga frågor är avpolitiserade och därav har Tingsten en poäng  (Bäck & Möller 

2003, 52). Detta blir ännu tydligare när Sören Holmberg presenterar statistik från SOM-

institutet. Han menar att en stor del av alla ideologiska väljare placeras i mitten på höger-

vänster-skalan och i den undersökningen han presenterar är det upp emot 30%, vilket är ett så 

pass högt antal för att det ska vara avgörande för ett val (Holmberg 2002, 77). Den tidigare 

forskningen visar också på att partierna anpassar sig för att vinna röster hos de väljare som 

befinner ideologiskt i mitten. Vilket går att tolka på så sätt att partier medvetet väljer att inte 

driva frågor som det inte finns något vidare intresse för och istället fokusera på det som anses 

vara mer intressant och populärt hos väljarna (Bäck & Möller 2003, 55-56). Den här verklig-

heten beskriver även Henrik Oscarsson men ur partiernas perspektiv. Han skriver om den 

konkurrenssituation som rådde inom den svenska riksdagen under början av 2000-talet och 

att graden av ideologisk polarisering aldrig har varit så låg som inför valet 2002. Anledningen 

till det var att samtliga partier hade rört sig mot mitten (Oscarsson 2002 104-105). Ett exem-

pel som Oscarsson tar upp visar statistik över vilka partier som väljarna ansåg vara det näst 

bästa. Under tidigare år hade det varit Folkpartiet och Centerpartiet som dominerat statistiken 

och det är också dessa partier som ideologiskt sätt har legat närmast mitten. Men efter att de 

övriga partierna allt mer närmat sig mitten med tiden har också den statistiken förändrats och 

är betydligt mer utspridd bland de olika partierna (Oscarsson 2002, 86). Ett exempel på hur 

partier i Sverige har anpassat sig kommer från Matilde Millares avhandling Att välja välfärd - 

Politiska berättelser om valfrihet, där hon nämner att begreppet valfrihet inte existerade för 

Socialdemokraterna innan slutat av 1980-talet och att partiet efter 1994 skulle godta ett val-

frihetsbegrepp som i stort sätt var identiskt med Moderaternas, för att det gick hem hos väl-

jarna (Millares 2015, 20).  

 

Socialdemokraterna och Moderaterna har under modern tid fungerat som huvudmotståndare 

inom den svenska politiken och det är också mellan dessa partier som en stor del av det poli-

tiska innehållet avgörs (Möller 2011). Studerar vi specifikt valfrihetsbegreppet ur ett histo-

riskt perspektiv, så ser vi att Socialdemokraterna redan under 1960-talet försökte utnämna sig 
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själva som företrädare för den reella valfriheten. Detta poängterade dem genom att valfrihet-

en måste innebära något mer än valfriheten att få välja mellan exempelvis två vårdcentraler. 

De baserade sin politik på att alla måste ha samma förutsättningar för att reell valfrihet ska 

råda. Detta går att tolka som ett valfrihetsbegrepp anpassat för socialdemokratin, men som 

ovan visar har anpassats de senaste 30 åren (Millares 2015).  

 

Tingsten menade att tron på valfrihet inte är en politisk åskådning i samma mening som ex-

empelvis konservatism, socialism eller liberalism. Han menade snarare att valfrihet är en upp-

fattning om statens form och hur politiska beslut ska fattas, men inte om de politiska beslu-

tens innehåll och hur samhället organiseras. Med andra ord kan alltså tron på valfrihet ses 

som en slags överideologi, i den mening att den är gemensam för olika politiska åskådningar. 

Vidare utvecklar Millares att valfriheten är överordnad i den bemärkelsen att inga partier väl-

jer att utmana begreppet så som det har kommit att se ut idag. Därav har ideologier som i 

grunden är olika allt mer börjat likna varandra i frågor som i det här fallet rör valfriheten 

(Millares 2015, 195). Dock menar Millares att valfriheten i emellertid inte är en överideologi 

i den bemärkelse som Tingsten antyder. Istället är det ett överordnat begrepp som ingår i de-

batten som rör välfärdspolitiken. Millares skriver i sin avhandling “ Valfriheten är överord-

nat i bemärkelsen att det utgör en slags övergripande politisk berättelse där ingen aktör gör 

allvarliga försök att utmana formen, även om dess innehåll varierar” (Millares 2015, 204). 
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3. Teori 

 

I det här avsnittet kommer vi att utifrån den tidigare forskningen formulera det teoretiska 

ramverket för studien. Det vetenskapliga fältet som uppsatsen behandlar och bidrar till är det 

som behandlar politisering och avpolitisering vilket kommer att utgöra en del av det teore-

tiska ramverket. Vi har tidigare nämnt Malin Rönnblom och hennes kriterier för politisering 

som hon presenterade i sin artikel Vart tog politiken vägen? Hennes kriterier som beskrivs 

nedan kommer att utgöra en del av den analysmodell med vilken materialet kommer att mätas 

mot. Den andra delen av analysmodellen kommer att utgöras av en något modifierad version 

av Gunnar Sjöbloms modell för partirealisering. Anledningen till detta är av sammanhanget 

given då vi ämnar att studera var frågan möjligtvis politiseras samt så anger arenorna skilda 

partipolitiska beteendelogiker vilket gör att undersökningen blir bredare och mer tillförlitlig. 

Inom ramen för vår undersökning är det av vikt att ha tydliga kriterier för politisering av flera 

olika anledningar. Först handlar det om validiteten som nedan kommer avhandlas då det är 

viktigt att vi undersöker det vi säger oss undersöka. Reliabiliteten är också viktig att ta i be-

aktning. För att vår studie ska kunna replikeras så bra som möjligt är det således av vikt att vi 

tydligt presenterar vad vi ska undersöka och också hur vi gör undersökningen. Till slut oper-

ationaliserar vi teorierna  för att tydliggöra detta ytterligare. 

 

Det första av dessa kriterier anger att en fråga måste artikuleras i kollektiva termer. Det här 

kriteriet behandlar således att en fråga är att betrakta som politiserad först när den går bortom 

enskilda intressen och i förlängningen rör allmänheten. För att studera detta kommer vi att 

analysera det som står i debattartiklarna och motionerna och på så sätt avgöra om förändring-

arna gäller ett allmänintresse eller inte. Kollektiva termer som begrepp går givetvis att tolka 

på olika sätt men som ovan står beskrivet handlar det i grund och botten om att frågan ska 

röra allmänheten då den lyfts. Vidare behandlar kriteriet att frågan alltså inte, för att vara po-

litiserad, behandlas på basis av enbart enskilda kommuners, företags eller personers intressen 

etc. Det andra kriteriet anger att en fråga är politiserad när den har lyfts på en offentlig arena. 

Vad en offentlig arena är i sammanhanget går givetvis att diskutera och tanken i vår uppsats 

är att utgå från de fyra tidningarna som presenteras i nedanstående tabell samt motioner in-

lämnade till riksdagen (se tabell 2). Detta görs för att dessa forum är att betrakta som två vik-

tiga politiska och offentliga arenor där partierna får möjlighet att för allmänheten lyfta de 

frågor som man vill uppmärksamma och driva opinion kring. Tilläggas ska att i enlighet med 



11 

det Rönnblom skriver om kriterierna så är de fall där frågan inte lyfts minst lika viktiga resul-

tat som när den faktiskt gör det. Likadant förhåller det sig med övriga kriterier då det är teck-

en på att frågan är/blir avpolitiserad. Rönnblom beskriver inte närmre vad den offentliga are-

nan i detalj ska bestå av men vi gör tolkningen att den ska vara så pass offentlig att allmän-

heten ska ha möjligheten att ta del av den på ett i vardagen rimligt sätt. Det finns givetvis en 

uppsjö av olika mediakanaler som varje dag når en stor del den svenska befolkningen men för 

att undersökningen ska vara möjlig att genomföra så gör vi ett stickprov och undersöker 

några av dessa vilka diskuteras i nästa kapitel. Det tredje kriteriet anger att det ska finnas 

motstridiga åsikter om frågan. Annorlunda uttryckt måste det finnas en konflikt i frågan för 

att den ska anses vara politiserad. Det är viktigt att poängtera att i enlighet med vår operat-

ionalisering av Rönnbloms kriterier är en fråga politiserad först när alla tre kriterier är upp-

fyllda. (Rönnblom 2008, 34). Rönnblom menar också på att konfliktdimensionen är den vik-

tigaste av de tre. Det förhåller sig så för att en fråga ska ha möjlighet att bli ämne för debatt 

och i slutändan revidering måste det finnas skilda åsikter och infallsvinklar. En fråga kan 

lyftas på en offentlig arena utan att det på något sätt finns spår av en vilja att förändra eller 

debattera vilket gör konfliktdimensionen särskilt intressant att studera enligt Rönnblom, vil-

ket också gäller för oss. Med det sagt så är de andra två kriterierna på inget sätt oviktiga. För 

att en fråga ska politiseras så krävs det att den lyfts på en offentlig arena och det är också 

fundamentalt för att vi som forskare ska kunna studera hur olika aktörer förhåller sig till den 

fråga som studeras. I och med att frågan är av sådant slag att dess plats på dagordningen är 

långt ifrån självklar är det motiverat att studera ifall den har lyfts på de offentliga arenor vi 

undersöker. På samma sätt förhåller det sig med kollektiva termer, det finns inget som tyder 

på att det på något sätt är att ta för givet vilket gör det viktigt för oss att studera hur frågan 

diskuteras om den ens behandlas. Även om vi inte detekterar konflikt eller att frågan inte ar-

tikuleras i kollektiva termer så är en viktig del i politiseringsforskningen att studera vad som 

inte artikuleras eller vad som osynliggörs för mottagaren. Det här gör att den offentliga are-

nan och kriteriet som anger att en fråga ska artikuleras i kollektiva termer är relevanta för oss 

att undersöka då vi genom dessa perspektiv kan studera avpolitisering eller det som osynlig-

görs såväl som det som faktiskt sägs. Enklare uttryckt är det av intresse utifrån studiens syfte 

att studera ifall frågan lyfts och vad som i sådana fall artikuleras i samband med detta. Att 

frågan potentiellt lyfts på en offentlig arena är i sig ett viktigt steg mot att den ska politiseras 

men undanhålls forskning som visar på negativa aspekter av den förda politiken och lyfter 

partierna ingen kritik mot den samma så är det ett viktigt resultat i sig (Rönnblom 2008). Så-

ledes går det att se på kriterierna för politisering som separata enheter vilka syftar till att 



12 

fånga in olika aspekter av frågans plats i politiken men som tillsammans utgör en god grund 

för att avgöra ifall en fråga är att betrakta som politiserad eller avpolitserad. Sammantaget gör 

detta att dessa tre kriterier tillsammans utgör en bra teoretisk grund för vår undersökning.  För 

att undersöka detta kommer vi också här studera innehållet i debattartiklarna och motionerna. 

Det är också av vikt att vi förtydligar vad vi menar med motstridiga åsikter i det här fallet. 

För att en åsikt ska vara mot nuvarande gällande lagstiftning ska avsändaren yrka för att ta 

bort det fria skolvalet alternativt kraftigt begränsa det samma. Anledningen till detta går att 

finna i inledningen där vi presenterar forskning som har problematiserat det fria skolvalet (se 

kap 1). Som det ser ut nu finns det i stort inga betydande hinder för en elev att fritt välja skola 

vilket gör det svårt att utöka själva rätten till valfrihet. Därför menar vi på att en fråga inte är 

politiserad bara för att ett av partierna potentiellt skulle vara lite mer positivt inställt än det 

andra till valfriheten. Utan konfliktdimensionen levs upp till först när ett parti kraftigt vill 

förändra den. Detta har lett till att operationaliseringen ser ut som den gör.   

 

Tabell 1 Rönnbloms kriterier för politisering 

Kollektiva termer Tolkning av innehållet i debattartiklar och 

motioner - Rör det allmänheten och inte 

enskilda intressen? 

Offentliga arenan Lyfter representanter för partierna frågan i 

debattartiklar och/eller motioner eller inte? 

Motstridiga intressen Tolkning av innehållet i debattartiklar och 

motioner - Avskaffa eller begränsa valfri-

heten kraftigt? 

 

Tillsammans med Rönnbloms kriterier för politisering kommer vi som sagt använda oss av 

Gunnar Sjöbloms modell för programrealisering vilket kommer att utgöra ytterligare hjälp i 

analysen av hur frågan om det fria skolvalet hanteras av partierna. I korthet består Sjöbloms 

teori av samlade strategier för att uppnå det övergripande målet, vilket är programrealisering. 

Programrealisering behandlar att partiers främsta mål i sitt arbete är att realisera sitt partipro-

gram. Enligt Sjöbloms teori nås målet genom strategiskt arbete. Det strategiska arbetet är 

kopplat till tre arenor vilka tillsammans utgör grundpelarna för partiernas möjligheter till att 

realisera sina program (Sjöblom 1968). Användningen av teorin syftar till att bredda under-

sökningen för att i förlängningen visa på hur partierna agerar i olika sammanhang och möj-

ligtvis varför. 
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Den första av dessa arenor är väljarna. Sjöblom lägger således vikt på att partier bör vilja 

maximera antalet röster på dem. Detta beskrivs i förhållande till det proportionella valsyste-

met där partierna får ett antal platser i riksdagen baserat på procentandelar av rösterna. Välja-

rarenan behandlar således vikten vid att bedriva en politik som appellerar till väljarna för att 

få så pass många röster som möjligt. Röstmaximeringen är något självklar i sammanhanget 

ska sägas (Sjöblom 1968). Med väljararenan avses här partiernas kommunikation med väljar-

na genom massmedia. Vi använder oss av bland de största kvälls- och morgontidningarna (se 

tabell 2). För att de ska vara giltiga ska avsändaren ha skrivit under med sin partitillhörighet 

och vara ledamot i riksdagen.   

 

Den andra arenan som han tar upp är den parlamentariska. I ett flerpartisystem som det 

svenska är det sällan förekommande att ett parti har majoritet i riksdagen vilket skapar en 

praktik där överenskommelser är viktiga. Sjöblom nämner att väljararenan är avhängig fler-

pertisystemet då samma realitet inte gör sig gällande i ett tvåpartisystem där ett av partierna 

alltid får egen majoritet. Med den parlamentariska arenan avses riksdagen. Den här arenan 

studeras genom att granska de motioner som har lämnats in till riksdagen. 

 

Tabell 2 Sjöbloms arenor 

Väljararenan Debattartiklar i de två största kvällstidning-

arna (Aftonbladet & Expressen) och två av 

de största morgontidningarna (Dagens Ny-

heter & Svenska Dagbladet) valåren mellan 

1991-2014 av representanter för Socialde-

mokraterna och Moderaterna 

Parlamentariska arenan Motioner inlämnade till riksdagen av repre-

sentanter för Socialdemokraterna och Mode-

raterna mellan 1991 och 2014  

 

I ett system där kompromisser spelar en avgörande roll måste partierna ta ställning i olika 

frågor angående hur mycket de ska kompromissa eller om det ska kompromissa över huvud 

taget. Detta hänger samman med väljararenan då olika typer av väljarproblematik kan uppstå 

i förhållandet till de övervägningar partierna gör. Det kan handla om att ett parti har lovat 

sina väljare specifika saker som kan komma att krävas att de måste göra avkall på. Det kan 

också behandla att partierna ideologiskt förväntas stå för vissa åsikter i sakfrågor, vilket kan 

göra väljarkåren missnöjd om detta görs avkall på. Sjöblom menar att ett parti har nått målet 

eller maximerat inflytandet i riksdagen då det är i regeringsställning vilket visar på det intri-



14 

kata samspelet mellan väljar- och den parlamentariska arenan. Vidare så behandlar det även 

hur väl man arbetar medan partiet är i regeringsställning då nästa mål är att förbli i regering 

samt att förbättra sin position (Sjöblom 1968). Den tredje arenan är den internpolitiska vilken 

inom ramen för vår undersökning är obsolet i och med att vi utifrån Rönnbloms kriterier ska 

studera om frågan politiseras på någon av dessa arenor. Den internpolitiska är utifrån kriteri-

erna ointressant vilket har renderat i att vi i vår studie har valt bort den. 

 

3.1 Analysverktyg 

För att undersöka det vi säger oss undersöka är det av vikt att systematiskt kategorisera 

materialet. Detta görs för att undvika oegentligheter i våra tolkningar av det material som 

senare kommer att analyseras. Studiens syfte anger att vi ska studera Socialdemokraternas 

och Moderaternas rörelse mot mitten och deras allt mer likriktade syn på valfrihet i välfärden, 

genom att studera om det fria skolvalet politiseras utifrån givna ramar som de teoretiska ut-

gångspunkterna ger oss. Sammanställningen av det analysverktyg som kommer att användas 

är av naturliga skäl baserad på de teoretiska utgångspunkterna. Rönnbloms kriterier kommer 

att fungera som måttstocken på vilken graden av politisering kommer att mätas. För respek-

tive år kommer vi att studera materialet för att undersöka om och när dessa kriterier har upp-

fyllts. Har alla dessa kriterier uppfyllts är frågan således att betrakta som politiserad det aktu-

ella året och vice versa. Sjöbloms arenors funktion är som tidigare nämnts att betrakta som 

medel att studera var frågan politiseras utifrån hans teori om partirealisering vilken komplet-

terar Rönnbloms kriterier med insikter om just var och möjligtvis varför. 

 

Verktygets syfte är således att skapa en systematik för oss att kategorisera det analyserade 

materialet. Vidare är det ett effektivt sätt att presentera resultatet av studien. Då läsaren på ett 

enkelt sätt kan utläsa om kriterierna har uppfyllts för respektive år samt på vilken eller vilka 

arenor det har skett. 
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3.2 Sammanställning av analysverktyg  

Tabell 3 Analysverktyg 

Parti Parlamentariska arenan (Of-

fentligt) 

Väljararenan (Offentligt) 

År Kollektivt och konflikt Kollektivt och konflikt 

1991   

1994   

1998   

2002   

2006   

2010   

2014   

 

 

Tabellen visar hur vi kommer att presentera det vi kommer fram till i analysen. Arenorna som 

presenteras högst upp i tabellen är samtidigt bevis för om en fråga har artikulerats på en of-

fentlig arena. Vi presenterar Rönnbloms övriga kriterier som Kollektivt och konflikt. I tabel-

len kommer vi markera med Ja då det har införlivats och med ett Nej då det inte har införli-

vats.  
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4. Metod och material 

 

Som tidigare nämnts anger studiens syfte att vi ska undersöka huruvida det fria skolvalet är 

och har varit politiserad alternativt avpolitiserad mellan åren 1991-2014. För att på bästa sätt 

undersöka detta kommer den empiriska analysen präglas av ett kvalitativt förhållningssätt. 

Med det sagt så är det inte helt lätt att göra distinktionen då det finns kvantitativa aspekter i 

arbetet. Inledningsvis ska vi poängtera att vi kommer att undersöka detta genom att analysera 

innehållet i motioner och debattartiklar. Vidare ska vi också tillägga att det är motioner och 

debattartiklar skrivna av representanter för Socialdemokraterna och Moderaterna som kom-

mer att analyseras. En ytterligare distinktion som är viktig för genomförandet av studien är att 

vi gör nedslag i vissa perioder mellan de undersökta åren. Materialet som den empiriska ana-

lysen kommer avhandla är valt på premisserna att det ska utgöra de främsta uttrycken för det 

teoretiska ramverket. I enlighet med kriterierna för politisering ämnar vi att studera i fall frå-

gan har lyfts på en offentlig arena. För att studien över huvud taget ska vara genomförbar 

krävs det en tydlig avgränsning och ett tydligt urval vilket vi har varit inne på i tidigare 

stycken. För att studera väljararenan kommer vi att utgå från de bland två största morgontid-

ningarna och de två största kvällstidningarna som är rikstäckande i någon utsträckning. An-

ledningen till det är att dessa tidningar är de är bland de största mediala fönstren som bedriver 

en tydlig arkivering av det bedrivna arbetet. Således handlar det också om tillgänglighet till 

materialet. De fyra tidningarna är Dagens Nyheter (DN), Svenska Dagbladet (SvD), Afton-

bladet (AB) och Expressen (Exp). Distinktionen mellan morgontidning och kvällstidning görs 

på basis av att en rimlig tolkning är att de når olika läsare och att innehåll samt förhållnings-

sätt skiljer sig åt.    

 

I urvalskapitlet diskuteras motioner och varför dessa är centrala. Den diskussionen kommer 

att inledas i den här delen. Motionerna är direkt kopplade till Sjöbloms parlamentariska arena 

vilket är av vikt då det är i parlamentet som frågor revideras, behandlas och debatteras. Såle-

des är det riksdagshandlingar i form av motioner det yttersta beviset på att en fråga politise-

ras. Vidare är det också av vikt att inom ramen för detta nämna att vi har valt att studera detta 

material för att åstadkomma en god validitet. För att vi ska studera det vi säger oss studera är 

det givetvis av betydelse att vi argumenterar för att den empiriska data som används också 

motsvarar de faktorer som ska undersökas. Vidare är det således forskarens uppgift att redo-
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göra för den process som föranlett de resultat som sedermera presenteras (Bryman 2011, 352-

355). 

 

Reliabilitet är en viktig aspekt som också spelar en avgörande roll i ett sammanhang där ana-

lysen är avhängig forskarens tolkningar av materialet. När det kommer till huruvida studien 

är genomförd på ett pålitligt sätt utan systematiska och osystematiska fel är det givetvis av 

vikt för en forskare att vara medveten om sin roll i forskningen. I bearbetning av stora mäng-

der textdokument finns det risk för slarv och sedermera feltolkning av materialet. För att 

komma runt detta är ansattsen att presentera de oegentligheter som kan uppstå och att helt 

enkelt vara uppmärksam på den problematik detta kan föra med sig (Bryman 2011). 

 

Ett tolkningsproblem som kan uppstå för oss när vi analyserar empirin är hur vi ska avgöra 

när det är partiet som menar något och inte en enskild person. Vi menar på att när en motion 

eller artikel är underskriven med partitillhörighet av en eller flera representanter i riksdagen  

så är det ett tecken på att det finns de inom partiet med positioner att på riktigt påverka som 

står bakom budskapet. Således är det så vi gör distinktionen. Men även här kommer våra 

tolkningar spela en avgörande roll då det som sägs i respektive motion eller artikel på många 

sätt påvisar avsändarens intentioner. Exempel på detta skulle kunna vara en artikel som en 

person har skrivit där det framgår i texten att det är partiets åsikter eller enskilda åsikter som 

går emot partiets vilja som framförs. I ett sådant läge är det av vikt att vi är tydliga då vi pre-

senterar analysen.        

 

För att söka efter artiklar har vi använt oss av databasen Retriever mediearkivet som har till-

gång till ett stort antal artiklar. För att söka efter motioner har vi använt oss av riksdagens 

hemsida där alla motioner finns arkiverade för allmän beskådan. I insamlingen av materialet 

har vi utgått från en rad olika sökord. Vi har använt oss av samma sökord för både debattar-

tiklar och motioner. För att täcka in de motioner och artiklar som är relevanta har vi sökt på 

följande ord: 

 

● Det fria skolvalet 

● Skolreform/en/er 

● Kommunalisering/en av skolan 

● Decentralisering/en av skolan 

● Valfrihet skolan 



18 

● Skolpolitik Socialdemokraterna 

● Skolpolitik Moderaterna 

 

Sammantaget fick vi fram 3008 artiklar från antingen DN, SvD, AB eller Exp varav 10 var 

relevanta för vår undersökning. Antalet motioner uppgick sammanlagt till 192 stycken varav 

13 var av intresse för vår undersökning. I sökningen av motioner och debattartiklar avgrän-

sade vi oss till valåren mellan 1991 och 2014. Då vi sökte efter motioner avgränsade vi oss 

också till motioner inlämnade av socialdemokrater och moderater. De debattartiklar och mot-

ioner som senare analyseras i analyskapitlet (se kap 5) är de där en riksdagsledamot för an-

tingen Socialdemokraterna eller Moderaterna lyfter det fria skolvalet på ett eller annat sätt. Så 

det är viktigt att ha i åtanke att de textdokument som valts ut till analysen är alla som existe-

rar inom de givna tidsramarna, skrivna av riksdagsledamöter för Socialdemokraterna eller 

Moderaterna och behandlar det fria skolvalet på ett eller annat sätt.  

 

I en studie där forskarens egna preferenser i någon mån kommer påverka den bedrivna forsk-

ningen är det av vikt att reflektera kring intersubjektiviteten. Då den här studien är av en nå-

gorlunda tolkande karaktär är det viktigt att problematisera de egna vägvalen från början. 

Intersubjektiviteten i sammanhang som detta beskrivs i korta ordalag enligt följande: 

“...andra forskare ska  kunna förstå både vad man som enskild forskare kommit fram till och 

hur eller på vilket sätt man kommit fram till just det” (Badersten & Gustavsson 2010, 48). För 

att åstadkomma en god intersubjektivitet presenterar vi de steg som genomförs på ett tydligt 

och systematiskt vis. Vidare är förhoppningen att de slutsatser som dras upplevs som fullgoda 

i förhållande till teorierna och empirisk data.         

 

4.1 Urval och begränsning 
 

Denna studie är begränsad till inom Sveriges gränser och avser att undersöka Socialdemokra-

ternas och Moderaternas allt mer likriktade syn på valfrihet i välfärden genom att undersöka 

huruvida frågan om det fria skolvalet har politiserats eller inte. Den tidsperiod som studien 

förhåller sig till tar sin början i året innan det fria skolvalet infördes i Sverige, vilket var 

1991. Sedan sträcker sig studien fram till 2014. Anledningen till att undersökningen sträcker 

sig fram till 2014 är av den enkla anledningen att det var då det senaste riksdagsvalet ägde 

rum. Vidare har vi också valt att avgränsa dessa perioder ytterligare genom att enbart under-
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söka valåren. Detta görs för att göra studien genomförbar och för att partiernas viktigaste frå-

gor under de här åren lyfts av såväl dem själva som sina meningsmotståndare. Det framgår 

också i studien att vi utgår ifrån de arenor som Sjöblom presenterade i sin avhandling Party 

strategies in a multiparty system från 1968. Som tidigare nämnts utgår vi från en något modi-

fierad version, då samtliga arenor inte är relevanta för det som vi avser undersöka i vår studie. 

Därför har vi begränsat oss till att utgå från den parlamentariska arenan samt väljararenan. Då 

det är dessa arenor som är betydelsefulla för att ta reda på om frågan, utifrån de operational-

iseringar som gjorts, är en del av den etablerade politiken i Sverige, eller inte. Den arena från 

Sjöblom som vi valt att inte ha med i vår studie är den interna partipolitiska arenan. Anled-

ningen till att vi uteslöt den arenan är för att vi inte ser ett behov av att studera det interna 

inom ett parti för att ta reda på om en fråga är politiserad eller inte utifrån de kriterier för po-

litisering som utgör en del av det teoretiska ramverket. 

 

En annan avgränsning vi har gjort i vår studie är att begränsa oss till att enbart studera Soci-

aldemokraterna och Moderaterna. Anledningarna till det är för det första att dessa partier går 

att ses som huvudrepresentanter för vardera block inom den svenska riksdagen. För det andra 

så baserar vi vår undersökning på den hypotes som vi presenterar i problemformuleringen (se 

kap 1) vilken är utformad utifrån slutsatserna i Matilde Millares avhandling som behandlar 

just Socialdemokraterna och Moderaterna. 

 

För att studera de ovan nämnda arenorna så behöver vi först sära på dem och studera dem på 

olika sätt. Inom väljararenan beslutade vi oss för att undersöka debattartiklar som rör frågan. 

De tidningar vi har utgått ifrån är DN, SvD, AB och Exp. Anledningen till att vi valt de här 

tidningarna är för att Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet är bland de största morgontid-

ningarna, medan Aftonbladet och Expressen är de största kvällstidningarna. Alla tdningarna 

är också i någon mån rikstäckande. Då vi ska studera om frågan politiseras är det betydelse-

fullt och motiverat att använda oss av de svenska tidningar som når ut till flest läsare då vi av 

praktiska skäl måste avgränsa oss. Vad det gäller den parlamentariska arenan har vi utgått 

från riksdagens hemsida där vi har tagit del av motioner som på ett eller annat sätt vidrör frå-

gan. En tanke från början var också att utgå från riksdagsdebatter som finns tillgängliga via 

riksdagens webb-tv. Dock fann vi bara debatter från 2006 och senare och så visade det sig att 

majoriteten av debatterna inte fungerade att spela upp. Därav gjorde vi valet att utesluta dessa 

debatter från vår undersökning.  
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4.2 Analysteknik 
 

För att ytterligare klargöra hur undersökningen har gått till och varför den ser ut om den gör 

är det viktigt att presentera de analystekniker vi har använt oss av. Det är viktigt att poängtera 

att valet av en analysteknik inte innebär att vi per automatik har valt bort andra analystekni-

ker utan tillvägagångssättet har valts för det är det bäst passande för just vår studie. Vi har 

gått tillväga på det sättet att vi har studerat och analyserat flertalet politiska texter och artiklar 

som rör frågan. Fokuset har legat på att finna det som rör uppsatsens syfte. Värt att notera är 

att vi inte har letat efter specifika ord i texterna och en artikel eller motion som inte uttrycker 

ordagrant “det fria skolvalet” kan fortfarande vara relevant för oss. Med andra ord så tolkar vi 

olika texter som bäst förklaras som textanalyser, då vi utgår ifrån den tolkningssituation som 

innebär att vi använder oss av olika texter för det speciella syftet att genomföra en samhälls-

vetenskaplig studie (Bergström och Boréus 2012, 30).  

 

För att på ett trovärdigt sätt undersöka det vi säger oss undersöka så har vi behövt att syste-

matiskt studera de framtagna politiska texterna som rör området. Först och främst har det 

varit relevant att ta reda på om ämnet har tagits upp över huvud taget. Sedan har det funnits 

ett behov av att undersöka vad som har sagts om frågan för att tydliggöra om det är/har varit 

en befintlig konflikt eller inte. Vidare är det viktigt för oss att fokusera på vilka aktörer som 

uttrycker de ståndpunkter som är relevanta. När aktörerna har uttryckt sig är också ett område 

som vi tar i beaktning, då vi har valt ut valåren mellan 1991-2014 till vår undersökning och 

studien innefattar ett longitudinellt perspektiv där potentiell förändring undersöks (Beckman 

2005). Vidare ska vi också inom ramen för det här avsnittet ytterligare klargöra hur vi har 

letat upp de tecken för politisering och avpolitisering som sedermera utgör grunden för resul-

taten. I de textdokument som undersöks, debattartiklar och motioner, så letar vi först och 

främst efter om frågan lyfts, av vem och när som ovan nämnda anger. Vi har tidigare i ka-

pitlet klargjort för hur vi har sökt efter dokumenten. Om frågan har lyfts överhuvudtaget så är 

det först och främst ett bevis för att att kriteriet som anger att en fråga ska lyftas på en offent-

lig arena har införlivats, så snart det är en riksdagsledamot för antingen Socialdemokraterna 

eller Moderaterna som har lyft den. I undersökningen av själva innehållet i dokumenten är det 

våra tolkningar  av materialet som utgör urvalet. Vi letar efter tecken på att representanter för 

partierna åsyftar en begränsning eller ett avvecklande av det fria skolvalet. Vidare letar vi 

också efter om frågan lyfts i kollektiva termer, med andra ord ifall frågan rör allmänheten och 

inte enskilda personer, delar i Sverige eller företag etc. I analysen undersöker vi exempelvis 
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ifall det som behandlas i anslutning till det fria skolvalet gäller kommuner, skolor och lik-

nande i hela Sverige eller stora delar av landet etc. För att undersöka detta har vi helt sonika 

läst vad som skrivits vilket vi sedermera presenterar i analysen. Sägas ska att det inte har 

uppstått några oegentligheter i arbetet med materialet då det har varit tydligt vad som åsyftas 

i respektive texthandling. Nedan presenteras de frågor vi har ställt till materialet med respek-

tive kriterium som besvaras i analysen.    

4.3 Analysfrågor 

I analysen av de texter vi har studerat i vår forskning har vi valt att utgå från de frågor som 

presenteras i Tabell 4. Anledningen till det är för att samtliga artiklar och motioner ska få en 

likvärdig analys men också en form av vägledning för oss så att det faktiskt är det vi är ute 

efter som analyseras. 

 

Tabell 4 Analysfrågor 

1. Vill någon aktör avskaffa eller kraftigt begränsa det fria 

skolvalet? 

 

a) Rör det allmänheten och inte enskilda intressen?  

(Finns det en konflikt) 
 
 

(Kollektiva) 

2. Lyfter representanter för partierna frågan i debattartiklar och 

/eller motioner? 

(Artiklar och motioner) (Offent-

liga arenan) 

3. När lyfts frågan? 

 
 

a) Var lyfts frågan? 

(offentliga arenor) 
 
 

(Vilken arena?) 

 

Den första frågan bygger på att ta reda på hur diskussionen ser ut om det fria skolvalet i de 

texter vi har analyserat. Här kan vi ta reda på om det finns en konflikt samt de för- och nack-

delar som framförs på den offentliga arenan. Den andra frågan handlar helt enkelt om vem 

som är avsändaren. Eftersom att vi enbart fokuserar på Socialdemokraterna och Moderaterna 

är de också enbart dessa partier som är aktuella för vår studie. Den tredje frågan betonar när 

och var frågan lyfts. Här kan vi se om frågan har diskuterats mer än vanligt under vissa valår 

samt på vilken av Sjöbloms arenor som frågan har lyfts.  
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5. Analys 

 

I det här kapitlet kommer analysen av det studerade materialet att presenteras. Analysen 

kommer sedermera leda fram till resultatet av undersökningen vilket presenteras efter ana-

lysen. Först kommer den parlamentariska arenan att analyseras tätt följt av väljararenan. So-

cialdemokraterna och Moderaterna analyseras jämsides för att det förkommer jämförelser 

partierna emellan.      

5.1 Parlamentariska arenan 

Här analyseras först den parlamentariska arenan. Först 1991 till 2002 följt av 2006 till 2014. 

 

5.1.1 1991-2002 

Det hela tog sin början efter valet 1991. Carl Bildt från Moderaterna var ny statsminister i 

Sverige och det skulle inte dröja länge innan han skrev en proposition tillsammans med Bea-

trice Ask. Propostionen handlade om de lagförslag den nya borgerliga regeringen ville införa 

vilka bland annat behandlade det fria skolvalet. Tanken var vidare att öka valfriheten inom 

skolan. Förutom att ge fristående skolor samma förutsättningar att verka i som offentliga 

grundskolor, så skulle också föräldrar och elever fritt få välja vilken skola eleven skulle gå i. 

Man ansåg att det låg ett stort värde i att familjerna själva skulle ha rätt att göra ett aktivt val 

av skola och därmed göra ett ställningstagande till vilken skola man ville anlita och engagera 

sig i. Möjligheterna att genomföra sin skolgång i en annan kommun än sin egna skulle också 

öka (1991/92: 95). 

 

I riksdagsarkivet finns det inga handlingar som tyder på att Socialdemokraterna inledningsvis 

behandlade det fria skolvalet på ett eller annat sätt. Att så var fallet i den här delen av ana-

lysen är inget som överraskande nämnvärt då det vid det här tillfället inte drivits igenom nå-

gon reform från det borgliga blockets sida. Överlag, ska sägas, var det fortsättningsvis märk-

bart tyst om den här frågan i riksdagen vilket också kommer märkas nedan. 

 

En enkel slutsats att att dra så här på förhand av det analyserade materialet är således att frå-

gan inte politiserades under den inledande perioden, men den bilden kommer nyanseras 

längre fram. Ändock kvarstår faktum att, utifrån de utgångspunkter den här undersökningen 
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tar i anspråk så var det fria skolvalet att betrakta som en icke-fråga utifrån det socialdemokra-

tiska parlamentariska arbetet under 1991. 

 

Under nästa valår 1994 återtog Socialdemokraterna makten från borgliga fyrpartiregeringen. 

Partiet fick dryga 45 procent av rösterna och bildade en enpartiregering med stöd av Vänster-

partiet. Under det här året hade friskolereformen och det fria skolvalet hunnit bli två år 

gamla. Det var också vid den här tiden som vi först ser en någorlunda ökning i aktivitet kring 

frågan om det fria skolvalet. Socialdemokraterna arbetade inte aktivt för förändringar av sy-

stemet vilket vi också har varit inne på tidigare. Den svala diskussionen kring frågan kan ha 

en betydande roll i att Moderaterna inte utkom med något nytt gällande det fria skolvalet un-

der det här valåret. Dock ser vi de första tecknen på att Socialdemokraterna reagerade på re-

formen och dess tidiga efterverkningar och de utkom med en kritisk motion rörande grund-

skolan som helhet. En stor del av motionen behandlade effekter av rätten att välja skola. Ta-

lande för argumenten är att de hävdade att den borgliga regeringen hade missbrukat reformen 

i den mån att kommuner hade givits möjligheter att dela ut den så kallade skolpengen enligt 

en per capita-modell (1993/94:Ub905). Således menade man att resultatet av den genomförda 

reformen blev att kvalitetsskillnaderna skolor emellan ökade då resurserna inte fördelades 

efter behov utan snarare per elev. Vi nämner det här för att det är talande för den ståndpunkt 

som Socialdemokraterna hade under många av de undersökta åren då de talar om problematik 

som är relaterad till införandet av rätten att välja skola men inget artikuleras som antyder att 

man vill begränsa valfriheten. Således kritiseras effekter av valfriheten men inte själva valfri-

heten. (1993/94:Ub905). 

 

Efter valet 1998 behöll Socialdemokraterna makten med hjälp av Vänsterpartiet och Miljö-

partiet. 1998 lämnades ingen motion eller proposition in till riksdagen som vare sig behand-

lade eller sedermera problematiserade det fria skolvalet från Socialdemokraternas sida. Med 

tanke på 1994 års motion som på många sätt kritiserade arbetet är det något uppseendeväck-

ande att man under valåret inte yrkade på förändring i riksdagen. Likt Socialdemokraterna 

skulle inte heller Moderaterna lämna in någon motion direkt rörande det fria skolvalet. Istället 

skulle de 1998 lämna in en motion till riksdagen som rörde social segregation. I motionen 

menade Moderaterna på att att den klassiska socialdemokratiska politiken ledde till en social 

segregation med betydelsen att individer kunde ha det svårt att leva på sin lön på grund av de 

höga skatterna och att individer allt mer blivit beroende av bidrag. Anledningen till varför vi 

tar upp den här motionen är för att de använder det fria skolvalet som ett lyckat exempel för 
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att göra en poäng. De uttryckte sig på följande vis “Utan möjlighet att själv välja skola eller 

barnomsorg urholkas personligt ansvar och det civila samhällets gemenskaper. Utan ut-

rymme och stimulans för företagande och företagsamhet växer passivitet och frustration. 

Kvar blir människorna själva utan framtidstro men i beroende av den offentliga maktens kon-

tor för välfärdsstatens olika verksamheter.” (1998/99:N329). 

 

2002 då socialdemokraterna efter valet satt kvar i regeringsställning såg det ut på samma sätt 

som valåret 1998. Inga motioner eller propositioner inlämnades till riksdagen där det fria 

skolvalet var ämne för revidering eller ett problematiserande. Det var således märkbart tyst 

från Socialdemokraternas sida och ett antagande som låter sig göras inom ramen för detta är 

således att Socialdemokraterna inte hade några invändningar under den här perioden mot hur 

skolvalsprocessen såg ut. 

 

Som nämnt har kritiken mot det fria skolvalet varit svagt och under den här perioden började 

moderater använda det fria skolvalet som ett positivt exempel. Under 2002 så skulle vi också 

se en motion från moderaten Sten Tolgfors, som kort går att beskrivas som en påbyggnad av 

det fria skolvalet. Han menade att det fria skolvalet var givet och att elever måste ges möjlig-

heten att få välja skola. Var en elev missnöjd så skulle eleven också få byta skola, vilket vi-

dare lägger makten över utbildningen hos elever och föräldrarna. Detta är delar som som 

Tolgfors betonar som varje individs rätt. Han lyfte således fram den rådande politiken som 

betydelsefull. Med motionen ville han också betona att skolpengen fördelades orättvist mel-

lan kommunerna, då olika kommuner hade olika förutsättningar. Istället menade han att sta-

ten borde fördela skolpengen lika, så att eleverna skulle ha samma förutsättningar oavsett 

vilken skola de valde (2002/03:Ub206). 

5.1.2 2006-2014 

Under denna senare period skulle vi få en tydligare bild av de ställningstaganden de två parti-

erna gjorde gällande det fria skolvalet. Med en ny alliansregering med Fredrik Reinfeldt i 

spetsen skulle Moderaterna skicka in två stycken, för vår undersökning, aktuella motioner 

under 2006. Även Socialdemokraterna skulle återigen artikulera i en motion en viss proble-

matik som sprungit ur rätten att välja skola. 
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Den ena motionen från Moderaterna tog upp, likt den från 2002, att en nationell skolpeng 

ytterligare skulle öka elevernas möjlighet att välja skola och även utanför sin hemkommun 

(2006/07:Ub277). Den andra använde det fria skolvalet och friskolereformen som ett positivt 

exempel på hur en lyckad valfrihetsmodell ser ut och att kommuner borde ges större möjlig-

het att implementera liknande modeller inom andra områden än skolan för att öka valfriheten, 

kvaliteten och utöka antalet möjliga arbetsgivare för personal och jobbsökande 

(2006/07:Fi235). Från Socialdemokraternas sida kom motion 2006/07:Ub339 Det livslånga 

lärandet som gav partiets samlade syn på det svenska utbildningsväsendet och vilken väg 

man ansåg att Sverige skulle ta i utbildningspolitiken. Här behandlades i ett kort stycke seg-

regationsproblematiken som man hävdade var ett resultat av valfriheten. Samtidigt menade de 

att svaret på problematiken var ökad kontroll över skolornas urvalsprocess, där de ville stävja 

utvecklingen där vissa skolor valde ut högpresterande elever och sedermera valde bort elever 

med större svårigheter. Anmärkningsvärt är att de med emfas betonade att Socialdemokrater-

na stod bakom valfriheten och så skulle det förbli. Sammanfattningsvis artikulerade de pro-

blematiken men försökte hitta andra vägar för att stävja den samma än att begränsa valfrihet-

en (2006/07:Ub339). Medan det vi kan se från Moderaterna helt enkelt är att de ville hitta fler 

vägar för friskolor att etablera sig. 

 

Efter valet 2010 stod det klart att alliansregeringen fick sitta kvar. Moderaterna skickade inte 

in någon motion under året. Däremot lämnade Socialdemokraterna in en samlad motion som 

svar på regeringens bedrivna skolpolitik och ställde här upp ett antal krav för att stävja den 

problematik man ansåg sig se (2010/11:Ub482). Återigen ställde man sig bakom valfriheten 

och argumenterade för att rätten att välja skola hade fört med sig positiva konsekvenser för 

såväl föräldrar som barn. Ändock artikulerade de återigen en rad problem som ännu inte åt-

gärdats. Segregationsproblematiken var även här i fokus och man föreslog att ett övergri-

pande mål för skolorna oavsett huvudman skulle vara att främja mångfald bland elever och i 

verksamheten. Även här betonades vikten av valfriheten och det finns inga antydningar på att 

Socialdemokraterna ville begränsa den samma. De skriver exemepelvis följande: “Möjlighet-

en att kunna välja skola är värdefull och de fristående skolorna har en plats i utbildningsut-

budet. Alla barn och ungdomar ska ha tillgång till likvärdig utbildning med hög kvalitet.” 

Citatet exemplifierar den generella åsikt som förs fram i motionen. Nya åtgärder föreslogs, 

som exempelvis skärpta kvalitetskrav för alla skolor och skärpta etableringskrav för fri-

stående skolor (2010/11:Ub482). 
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2014 bildade Socialdemokraterna regering tillsammans med Miljöpartiet med passivt stöd av 

Vänsterpartiet. Ingen motion under året behandlade det fria skolvalet på ett explicit sätt. Så-

ledes gjordes det inget försök från Socialdemokraterna att problematisera det fria skolvalet 

eller effekter av det. Istället skulle Moderaterna som oppositionsparti göra sig synliga på den 

parlamentariska arenan. Under detta valår skrev moderaten Sotiris Delis i en motion att det 

fria skolvalet borde utvecklas och hur positivt det är att valfrihet ges till elever och föräldrar. 

Kommuner där det finns fler fristående skolor visar ofta ett bättre resultat bland eleverna, 

menar Delis (2014/15:158). Vidare skickades det in en motion som var undertecknad av 

samtliga allianspartier. Denna motion var direkt riktad till regeringen och handlade kortfattat 

om hur det fria skolvalet med friskolereformen i åtanke skulle utvecklas ytterligare 

(2014/15:2838). 

5.2 Väljararenan 

Här analyseras väljararenan. Först 1991 till 2002 följt av 2006 till 2014. 

5.2.1 1991-2002 

Under denna period fann vi två relevanta artiklar ur de fyra tidningar vi har valt att ha med i 

studien. De båda artiklarna var undertecknade av moderater under valåret 1998. 

 

Inför valet 1998 gick dåvarande partiledaren Carl Bildt ut med att skolan skulle bli en hög-

prioriterad fråga i händelse av att det skulle bli en borgerlig regering. Han betonade även vik-

ten av att varje elevs rätt att få välja egen skola. (Bildt 1998). Vidare började en allt större oro 

finnas hos Moderaterna då Socialdemokraterna allt mer var beroende av Vänsterpartiets stöd 

vilka öppet kritiserade det fria skolvalet. Detta tog moderaten Agneta Granberg upp i en de-

battartikel i Expressen. Där betonade hon vikten av individers valfrihet som till viss del främ-

jades av fristående skolor och att hon oroade sig över att Vänsterpartiet skulle ha ett stort ne-

gativt inflytande på Socialdemokraterna vad det gäller just fristående skolor och rätten att få 

välja skola (Granberg 1998). 

 

5.2.2 2006-2014 

Debatten var i stort sätt obefintlig från Socialdemokraternas och Moderaternas håll under den 

tidigare delen vilket också skulle prägla den senare delen. Under 2006 skulle heller inget arti-
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kuleras inom väljararenan från de båda partierna.  Under 2010 var det också svårt att hitta 

spår efter debatt kring det fria skolvalet över huvud taget. Visserligen skulle partiveteraner 

från alliansen ge ut en debattartikel som innehöll en önskan om nya reformer inom äldre-

omsorgen liknande de som finns inom skolan. deras tanke var att det borde vara lika själv-

klart att välja äldreomsorg som det är att välja skola. Som tidigare nämnt fanns det en viss oro 

i artikeln från DN om vad som skulle ske ifall Socialdemokraterna skulle hamna i en regering 

tillsammans med Vänsterpartiet, vilket enligt författarna skulle leda till en begränsning av 

valfriheten (Adelsohn, Friggebo, Fälldin, Svensson 2010). Trots den ringa debatten från par-

tierna så är det värt att notera att det fanns tydliga signaler från gräsrotsnivån hos Socialde-

mokraterna att man önskade falla tillbaka till vänster och således förflytta sig bort från den 

mittenposition man befäst. Ordföranden för Sveriges kristna socialdemokraters förbund tillika 

ledamot i Socialdemokraternas verkställande utskott, Peter Weiderud skrev en debattartikel 

där han poängterade att sitt parti tvunget behövde gå tillbaka till sin gamla politik för att bli 

framgångrikt igen. I relation till detta nämndes kort valfrihetspolitiken som ett problem för 

partiet (Weiderud 2010). 

. 

Vidare under 2014 så blev det tydligare att skolan var ett mer debatterat ämne till skillnad 

från de tidigare valåren. Innan valet skrev samtliga partiledare från alliansen ett debattinlägg 

som var direkt riktat till Stefan Lövfen. Inlägget bestod av frågor som de undrade över i hän-

delse av att Stefan Löfven skulle bli Sveriges nya statsminister. Frågorna var av det slaget att 

de skulle oroa de potentiella socialdemokratiska väljarna då det var betydelsefulla frågor som 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet  hade olika uppfattningar om. En av 

dessa frågor var ifall elever och föräldrar inte längre skulle få välja vilken skola de ville. Med 

andra ord ansåg Alliansen att det fria skolvalet var så pass viktigt för väljarna att de skulle 

tvivla på en röd-grön regering (Björklund, Hägglund, Lööf, Reinfeldt 2014). 

 

Socialdemokraterna ifrågasattes vidare av Moderaterna angående att gå in i en regering till-

sammans med Vänsterpartiet. Ett exempel på det var när Jonas Sjöstedt öppet kritiserade det 

fria skolvalet och en oro skapades hos alliansen. Den dåvarande utbildningsministern Jan 

Björklund kommenterade detta å regeringens vägnar och ville ha tydliga svar av Stefan Löv-

fen. (DN Ledare 2014)  

 

Det skulle bli så att Socialdemokraterna återtog makten efter åtta års alliansstyre. Tillsam-

mans med miljöpartiet, men utan Vänsterpartiet bildade man regering efter en något stökigt 
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parlamentariskt läge med nedröstade budgetar etc. På väljararenan var det under året märk-

bart tyst om just valfriheten i skolan. Likt i mycket av det materialet som vi har studerat så 

väljer representanter för partiet ofta att kritisera friskolor och det regelverk som styr dessa. 

Även verksamheten i kommunala skolor kritiseras ofta ska sägas. Det är tydligt hur partiet 

skyggar för att kritisera just valfriheten utan istället söker de andra lösningar på den proble-

matik som den forskning vi har presenterat visar på. I juli 2014 skrev dåvarande utbildnings-

politiska talespersonen Ibrahim Baylan en debattartikel i Svenska Dagbladet som tog upp de 

förändringar man tänkt göra på friskoleområdet. Ingen av dessa förändringar rörde på något 

sätt en begränsning av valfriheten. Vi tar upp den artikeln då den tydligt visar att Socialde-

mokraterna på inget sätt tar upp valfriheten som ett grundläggande problem (Baylan 2014). 

Effekter av den samma nämns då och då men svaret är aldrig en begränsning av valfriheten. 

 

Samma år så blev det en stor nyhet då Socialdemokraterna i Skåne gick ut med att de ville 

slopa det fria skolvalet med argumentet att skolan hade blivit segregerad och i förlängningen 

sämre av reformen (TT 2014). I anslutning till det var det tydligt att Socialdemokraterna tog 

avstånd från deras partikamrater i Skåne. Ibrahim Baylan citerades i artikeln säga att partiet 

är så gott som helt överens om att det fria skolvalet skulle vara kvar vid den här tidpunkten 

(TT 2014). Ett annat intressant citat från Baylan i texten är följande: “...Men jag tror att det 

går att värna det fria skolvalet och samtidigt göra något åt de negativa konsekvenser som vi 

ser att det här marknadstänkandet har fått, säger Ibrahim Baylan” (TT 2014). Citatet ger en 

tydlig bild av Socialdemokraternas inställning till det fria skolvalet inför valet samma höst. 

Även Stefan Löfven talar om skolan i en debattartikel i Aftonbladet. Här nämns inte det fria 

skolvalet utan artikeln är mest ett tydligt tecken på att man inte vill problematisera valfrihet-

en. Då skolan är i fokus i texten bör det fria skolvalet ha nämnts i de fall frågan skulle vara att 

betrakta som viktig för partiet (Löfven 2014). 

 

För Moderaternas del handlade det istället om att lägga fokus på att vara ett starkt opposit-

ionsparti. Kent Persson, partisekreterare för Moderaterna skrev i DN-debatt om hur Modera-

terna tillsammans med de andra allianspartierna skulle driva en stark opposition mot en svag 

regering. Samtidigt lyfte han fram milstolpar som Moderaterna har genomfört inom den 

svenska politiken genom åren. Ett exempel han tar upp vad det gäller att fortsätta stärka med-

borgarnas vardagsmakt är rätten att få välja skola, vilket har varit ett betydelsefullt flagg-

skepp för Moderaterna och som har varit populärt hos väljarna. (Persson 2014). 
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5.3 Resultat 

5.3.1 Socialdemokraterna 

Tabell 5. Resultat - Socialdemokraterna 

Socialdemokraterna Parlamentariska arenan Väljararenan 

År Kollektivt och konflikt Kollektivt och konflikt 

1991 Nej Nej 

1994 Nej Nej 

1998 Nej Nej 

2002 Nej Nej 

2006 Nej Nej 

2010 Nej Nej 

2014 Nej Nej 

 

5.3.2 Moderaterna 

Tabell 6. Resultat - Moderaterna 

Moderaterna Parlamentariska arenan Väljararenan 

År Kollektivt och konflikt Kollektivt och konflikt 

1991 Nej Nej 

1994 Nej Nej 

1998 Nej Nej 

2002 Nej Nej 

2006 Nej Nej 

2010 Nej Nej 

2014 Nej Nej 
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6. Avslutning 

 

I det det här kapitlet kommer vi besvara de frågeställningar som vi formulerat i inledningen 

av uppsatsen. Vidare kommer vi att utifrån resultaten av studien formulera en slutdiskussion 

med tillhörande slutsatster. Vi kommer även att ge förslag på vidare forskning inom ramen 

för den forskning vi har bedrivit.  

 

Uppfylls samtliga av Rönnbloms kriterier för politisering under valåren mellan 1991 

och 2014, och har frågan därav politiserats alternativt avpolitiserats av Socialdemokra-

terna och/eller Moderaterna?  

 

Det har visat sig i vår studie att båda partierna har visat intresse för det fria skolvalet på den 

offentliga arenan. Dock är det värt att betona att detta intresse är något begränsat och det har 

varit valår där vi inte har kunnat få fram några artiklar eller motioner som rör frågan alls. De 

valåren frågan har kommit på tal, så har det framför allt kommit från det parti av de två som 

har befunnit sig i opposition. Med andra ord kan vi konstatera att frågan har artikulerats inom 

den offentliga arenan, men under få tillfällen. Samt att det även har varit obefintligt debatt 

under vissa valår.  

   

När något av partierna väl har artikulerat det fria skolvalet på ett eller annat sätt är det med all 

tydlighet i kollektiva termer. Utan undantag behandlar det hela nationen i den mån att det 

behandlar skolor i alla Sveriges kommuner. Vidare finns det givetvis en aspekt av att nä-

ringsidkare som bedriver skolor artikulerar frågan mer i termer av enskilda intressen då dessa 

yttranden ofta behandlar förutsättningar för privata aktörer att bedriva skolverksamhet. Då 

vår studie behandlar Socialdemokraternas och Moderaternas hållning i frågan har detta inte 

varit av intresse för oss. Enkelt uttryckt så artikulerar både Moderaterna och Socialdemokra-

terna frågan i kollektiva termer när de väl artikulerar frågan.        

 

Likt Rönnblom som presenterade dessa kriterier för politisering som frågorna är baserade på 

håller vi kriteriet som anger konfliktdimensionen som något viktigare än de andra två. Det 

görs för att konfliktdimensionen gör att förändring av en fråga kan komma att bli en realitet. 

Vi har statuerat att motstridiga intressen uppnås då något av partierna ville ta bort eller kraf-

tigt begränsa det fria skolvalet. Det vi kom fram till i vår studie är att inget av partierna ville 
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detta vilket leder till att det kriteriet inte kan anses vara uppfyllt. Vi var medvetna om att det 

var föga troligt att Moderaterna skulle yrka för detta men att Socialdemokraterna var så pass 

positivt inställda till valfriheten var överraskande. Vi har också kunnat se hur Moderaterna 

har använt det fria skolvalet som ett argument mot Socialdemokraternas samarbete med 

Vänsterpartiet, och i förlängningen hävdat att en röst på Socialdemokraterna är en röst på 

Vänsterpartiet som i sin tur vill begränsa det fria skolvalet. Ingen gång under de år vi studerat 

argumenterar man för att begränsa det fria skolvalet. Sammanfattningsvis råder det inte mot-

stridiga intressen i frågan om valfrihet i skolvalet mellan Socialdemokraterna och Moderater-

na och således har vi kommit fram till att frågan inte har politiserats under något av de år som 

studerats.     

 

Vad artikuleras angående det fria skolvalet och på vilka av Sjöbloms arenor artikuleras 

det? 

 

Först är det värt att notera att de båda partierna är överens om att det är positivt med valfrihet 

inom skolan och deras förhållningssätt till valfriheten är i stort sätt mycket likt. Sedan artiku-

lerar de båda partierna något olika aspekter gällande det fria skolvalet. De största skillnaderna 

är att Moderaterna vill utöka möjligheterna för friskolor att etablera sig i större utsträckning 

än Socialdemokraterna och använder ofta det fria skolvalet som ett positivt exempel på hur 

deras välfärdspolitik ser ut. Socialdemokraterna som inte ställer sig negativa till valfriheten 

artikulerar i större utsträckning än Moderaterna den problematik som det fria skolvalet har 

fört med sig, exempelvis segregationsproblematiken. Samtidigt finns det inga tecken på att 

Socialdemokraterna vill begränsa valfriheten på något sätt, utan de kommer istället med 

andra lösningsförslag. Exempelvis mångfaldsmål och hårdare kontroll över friskolornas verk-

samheter. Det är tydligt att partierna argumenterar likadant på både väljararenan och den 

parlamentariska arenan, när de väl lyfter frågan. 

 

Har politiseringen alternativt avpolitiseringen förändrats mellan åren 1991-2014? 

 

Svaret är avhängigt resultatet av de andra frågorna och som svaren på dessa antyder är det 

svårt att säkerställa några uppåtgående alternativt nedåtgående trender. Men det vi kan säga 

då det inte vid något tillfälle har uppstått konflikt är att frågan aldrig varit politiserad i enlig-

het med våra operationaliseringar. Dock har frågan fått något mer uppmärksamhet i både me-
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dia och riksdag de senaste åren, vilket tyder på att det fria skolvalet eller åtminstone effekter 

av det har kommit att problematiseras i större utsträckning.   

 

6.1 Slutsats 

Syftet som stipulerades i inledningen av uppsatsen angav att vi skulle studera Socialdemokra-

ternas och Moderaternas potentiella rörelse mot den ideologiska mittenfåran genom att stu-

dera deras allt mer lika syn på valfrihet i välfärden. Detta skulle studeras utifrån Malin Rönn-

bloms kriterier för politisering samt Gunnar Sjöbloms arenor för partiprogramsrealisering för 

att undersöka om frågan om valfrihet i skolan har politiserats eller ej. Vi ämnade att utifrån 

detta också studera när och på vilken arena frågan potentiellt politiserades av de två studerade 

partierna, Socialdemokraterna samt Moderaterna. Vi studerade varje valår från 1991 till 2014 

då de åren är att betrakta som de viktigaste i meningen att det är då frågor man går till val 

med presenteras och partierna är måna om att attrahera så många potentiella väljare som möj-

ligt.  

 

Resultatet av studien visade på att det fria skolvalet aldrig politiserades av de studerade parti-

erna. Vissa år yttrades över huvud taget inget om det och andra år problematiserades vissa 

aspekter av en del effekter som det fria skolvalet fört med sig. Det viktigaste som studien 

visade på var att ingen gång i någon av den empirin som vi studerade ville något av partierna 

kraftigt begränsa eller avskaffa valfriheten. Vi inledde det formulerade problemet med en 

hypotes som var baserad på en avhandling skriven av Matilde Millares. Millares slutsatser var 

att Socialdemokraterna och Moderaterna har kommit att bli allt mer lika varandra i sina åsik-

ter om valfrihet i välfärden. Vi ville då studera om detta också gällde ett specifikt fall. Valet 

av fall baserades på att vi tagit del av en betydande mängd forskning som inte sällan kommit 

fram till samma sak, att skolan blir allt mer segregerad till följd av valfriheten. 

 

Det vi kom fram till var alltså att frågan inte varit politiserad av varken Socialdemokraterna 

eller Moderaterna något av åren som vi studerade. Vi var tämligen övertygade om att Mode-

raterna inte skulle yttra sig negativt om valfriheten. Att Socialdemokraterna var så odelat po-

sitiva till den var något överraskande då de tidigare varit emot dylika reformer i välfärden och 

då forskning så tydligt pekat på de negativa konsekvenserna. Vidare visar vår studie ytterli-

gare tecken på att partierna allt mer närmar sig mitten. Då ett begrepp som valfrihet torde 
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ideologiskt sätt behandlas olika i grunden. Medan vår studie visar att det snarare är tvärt om 

och att både Socialdemokraterna och Moderaterna har likartade åsikter som rör valfrihet inom 

välfärden. Detta trots de ideologiska skillnaderna partierna emellan. 

 

I ljuset av vad vi nu vet ska även kriterierna diskuteras. Kriteriet som angav att frågan ska 

artikuleras på en offentlig arena kan och har givetvis tolkats. Med 10 artiklar och 13 motioner 

så är det givetvis svårt att dra slutsatser. Men det lilla antalet både artiklar och motioner är i 

sig ett viktigt resultat av studien. Den slutsatsen vi kan dra är kort sagt att frågan har artikule-

rats på den offentliga arenan men inte alla studerade år och inte av båda partierna respektive 

år. Det andra kriteriet som anger att en fråga ska artikuleras i kollektiva termer snarare än 

enskilda är likt det förra kriteriet infriat vissa av åren då det är beroende av att frågan ska ar-

tikuleras på den offentliga arenan. Vi har tidigare varit inne på att när frågan väl har artikule-

rats så har det varit i termer av de kollektiva. Det viktigaste kriteriet som anger att det ska 

råda skilda meningar eller konflikt i frågan är det som ingen gång har levts upp till. Vi be-

skrev i teorikapitlet (se kap 3) att för att detta kriterium ska levas upp till skulle ett av partier-

na ha för avsikt att antingen avskaffa valfriheten eller kraftigt begränsa den. På grund av att 

kriteriet inte levts upp till är det således enkelt att dra slutsatsen att frågan inte politiserats. 

Med det sagt så finns det givetvis saker och ting som går att ifrågasättas. Våra slutsatser är 

baserade på våra tolkningar av det som har formulerats i det empiriska materialet. Det är så-

ledes av vikt att våra tolkningar är väl redogjorda för och att de i förlängningen anses vara 

rimliga av de som tar del av dem. 

 

Gunnar Sjöbloms teori för partiprogramsrealisering använde vi då han i den presenterade tre 

olika arenor varav två var av intresse för oss.  De två arenorna är väljararenan och den parla-

mentariska arenan då Sjöblom beskriver att partierna utgår från olika praxis eller logiker i 

sättet man handlar på dessa arenor. De två arenorna kan då fungera som möjliga förklarings-

modeller till varför partierna handlar som de gör beroende på vilken arena det sker på. Vi 

beskriver närmare i teorikapitlet hur väljararenan präglas av strävan efter att maximera antalet 

röster på partiet. Det går således att tolka det som att det är pragmatism som styr partiernas 

hållning i frågan och inte ideologiska övertygelser. En konklusion som går att göra utifrån det 

här är då att när väljarna rör sig mot mitten på vänster-höger-skalan gör partierna likadant för 

att i förlängningen maximera antalet röster på sig. Den parlamentariska arenan präglas i stort 

sätt av samma tankegods, men på den här arenan är det främsta målet att få så mycket infly-

tande som möjligt. Inflytande i parlamentet hänger givetvis ihop med väljararenan då det är 
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antalet röster partierna får som främst påverkar inflytandet i parlamentet. Det handlar dock 

också om samarbeten, överenskommelser och dylikt. Vilket också talar för att pragmatism 

kan styra partiernas hållning då partierna måste förhålla sig till majoritetens ståndpunkter för 

att kunna samarbeta. Vidare var vi inne på i vår redogörelse för den tidigare forskningen att 

partierna ofta väljer sina väljare genom att driva eller inte driva enskilda frågor. Forskningen 

är tämligen överens om att partierna vill nå mittenväljarna vilket vårt resultat också kan ses 

som ett tecken på. Att partierna är överens om frågan kan vara ett resultat av att just den håll-

ningen är den samma som en majoritet av mittenväljarna delar. Således kan vi konstatera att 

resultatet av den här studien konfirmerar bilden som forskare har presenterat att partierna blir 

allt mer lika varandra. Då Socialdemokraterna och Moderaterna som går att se som huvudre-

presentanter för två ideologiska block i den svenska politiken är överens om en fråga av det 

här slaget är det något värt att ta i beaktning.   

 

Det ska också sägas att i och med att frågan inte var politiserad något av de studerade åren så 

kan vi kort statuera att förändringsaspekten mellan 1991 och 2014 var obetydlig då inget av 

partierna ville förändra valfriheten. Ändock kunde vi se en trend som pekar på att problema-

tiken bakom valfriheten har fått mer uppmärksamhet, vilket kan tala för att frågan i framtiden 

kan komma att politiseras.  

 

En annan kort slutsats som kan dras utifrån undersökningen är att valfriheten har blivit ett 

överordnat värde som anses vara något gott i sig självt. Ett vanligt tema i den argumentation 

vi sett är just att valfriheten är att betrakta som självklar i sig själv och därmed ska få finnas 

oavsett konsekvenserna den för med sig. Det här är givetvis betydande för framtida policys 

och deras utformning. När de två största partierna är enade är de ofta i majoritet.      

 

6.2 Förslag på framtida forskning 

Då vår studie är att betrakta som ett tillägg i politisering- och avpolitiseringsfältet är det först 

och främst intressant med fortsatta studier kring partiers handlingsmönster i strävan efter att 

politisera eller avpolitisera frågor, för att i förlängningen studera effektiva och ineffektiva 

strategier. 
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Vidare hade det varit av intresse att fortsätta bygga på resultatet i den här studien. Även om 

vår förförståelse och sedermera hypotes talade för att frågan överlag skulle bära spår av avpo-

litisering var graden av det något överraskande. Att en ideologiskt laddad fråga som valfrihet 

skulle leda till ett resultat där det största vänster- respektive högerpartiet i stort sätt alltid var 

mer eller mindre överens var tämligen överraskande. Inom ramen för detta skulle studien 

kunna expanderas på flera olika sätt. Först och främst hade det varit av intresse att inkorpo-

rera fler partier för att åstadkomma ett bredare perspektiv och i förlängningen ta reda på hur 

pass politiserad eller avpolitiserad frågan i realiteten är. Vidare hade det varit av intresse att 

studera andra fall i välfärden. Vi studerade det fria skolvalet på grund av att den forskning 

som finns som pekar på negativa konsekvenser av det, urval på samma premisser skulle 

kunna göras på andra delar av välfärden i den mån det finns forskning om dem.  

 

Till sist vill vi också poängtera att andra metodologiska infallsvinklar kan skänka nya per-

spektiv. Att exempelvis intervjua representanter för partierna hade varit givande för att på ett 

djuplodande sätt erhålla förståelse kring deras handlade och om det skiljer sig åt på de olika 

arenorna, medvetet som omedvetet. Vidare hade det kunnat ge upphov till nya och intressanta 

resultat där orsaker till handlingar snarare än bara hur det förhåller sig hade kunnat undersö-

kas bättre.        
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