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Mer byråkrati är 
fel väg för skolan

D
en svenska skolan är i dag mer 
marknadsanpassad än i något 
annat land. Vi har en situation 
där stora koncerner dominerar 
och växer genom uppköp och 

där strävan efter vinst snarare än omsorgen 
om den enskilde elevens behov ofta är driv
kraft. 

Januariöverenskommelsen mellan reger
ingen, Liberalerna och Centern innebar att 
inga begränsningar i vinster i välfärden skul
le genomföras – men att kontrollen av sko
lorna borde öka.

Resultatet har istället blivit flera statliga 
 utredningar, nu senast ”En likvärdig skola” 
(SOU 2020:28). Den har bland annat föresla
git att en ny regional skolmyndighet med kon
tor över hela landet bildas. Skolor ska styras 
genom att tvingas ta fram handlingsplaner 
som varje år kopplas till resurser. Detta kos
tar inte bara i form av en ökad administra
tion, det tar också skolors och lärares tid. 

Idéburna skolors riksförbund (ISR) organi
serar ideella förskolor, grundskolor, gymna
sier och folkhögskolor som alla återinveste
rar eventuellt överskott i verksamheten. Vi 
instämmer givetvis i att den svenska skolan 
måste vara likvärdig, och att alla elever ska få 
samma möjligheter till kunskap, bildning och 
utveckling.

Men ökad statlig kontroll är inte lösningen 
på den segregation som orsakats av att den 
svenska skolan blivit en tummelplats för risk
kapitalister och stora friskolekoncerner. Där
för säger vi bestämt nej till inrättandet av den 
nya regionala skolmyndigheten.

Redan för tjugo år sedan beskrevs dåvaran
de Skolöverstyrelsen (SÖ) som en byråkratisk 
koloss med sina 700 anställda. Dagens admi
nistrativa överbyggnad med bland annat 
både Skolverk och Skolinspektion är nästan 
dubbelt så stor. Och nu ska en ny regional 
skolmyndighet alltså bildas. 

I stället borde inriktningen vara att lärare 
och rektorer få koncentrera sig på att ge barn 

och unga en så bra start som möjligt i livet. 
Skolans fokus borde ligga på pedagogisk 
 utveckling och inte på att behöva ägna ännu 
mer tid åt administration som tar tid från 
 undervisningen.

Friskolereformen genomfördes i Sverige 
1992 av den moderatledda regeringen Bildt 
och innebar att friskolor skulle kunna få skol
peng från staten för varje elev. Tanken var 
även att öka variationen av skolor med sär
skild pedagogik. I dag finns det runt 4 000 fri
stående förskolor och skolor i Sverige. De 
flesta av dem består ofta bara av en skolenhet, 
med egen pedagogisk identitet och utan att 
dela ut någon vinst.

Men nu växer jätteaktörerna med stora 
ekonomiska resurser och en väl utbyggd juri
disk kompetens snabbt – tvärt emot friskole
reformens grundtanke. Om vi tidigare hade 
en monopolsituation där stat eller kommu
ner ansvarade för utbildningen har vi snart 
nått en oligopolsituation.

Likvärdighetsutredningen tar inte i huvud
problemet – att vinstutdelning tillåts som 
drivkraft. Istället presenterar den ett lapp
täcke av åtgärder för att komma åt de värsta 
bristerna i dagens system, och inrättandet av 
den regionala myndigheten är en av dessa.

Vi inom Idéburna skolors riksförbund (ISR) 
tycker att det är olyckligt och vill nu se en 
bred genomlysning av det svenska utbild
ningssystemet. Vi kallar det en pedagogisk 
mångfaldskommission. Den bör ha tre hu
vuduppgifter för att analysera om friskole
reformen uppnått målen och lägga förslag på 
hur små friskolor och kommunala skolor ska 
kunna överleva:

1. Förhindra en utveckling mot en ökad 
 byråkratisk statlig kontrollapparat som en 
väg att hindra den negativa kommersialise
ringen av den svenska skolan. En ökad admi
nistration kväver ideella initiativ som ofta 
inte har vinst som drivkraft.

2. Värna grundtanken i friskolereformen 
från 1992. Som bland annat byggde på att oli

Den svenska utbildningsmarknaden är världens mest avreg
lerade. Men ökad statlig byråkrati löser inte de  problemen 
som finns. Vi avvisar därför idén om att inrätta en ny regional 
skolmyndighet, skriver Idéburna skolors riksförbund. 

ka pedagogiska alternativ skulle få större ut
rymme. Och att små glesbygdsskolor skulle 
kunna överleva. Det går att ha en likvärdig 
mångfald utan att med byråkratiska medel 
driva fram att alla ska vara likformiga.

3. Vi vill att en total öppenhet ska gälla 
ALLA skolor, inte bara de kommunala. 
Skatte betalarna, som ytterst äger och finan
sierar svensk skola har rätt att få reda på hur 
skolor använder sina pengar, och om skolor
na följer lagar och regler.

I debatten tycks de idéburna skolorna ha 
glömts bort. Trots att vi skulle kunna spela en 
viktig roll i arbetet med att göra det svenska 
skolväsendet mer likvärdigt. Och trots att 
både förra och nuvarande regeringen i olika 
utredningar lyft de idéburna aktörernas del i 
svensk välfärd och pekat på de särskilda mer
värden som den tredje sektorn bidrar med.
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De flesta friskolor består bara av 
en skolenhet och utan att någon 
vinst delas ut, men dessa glöms 
ofta bort i debatten om skolsyste-
met, skriver artikelförfattarna. 
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