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1.	  Inledning	  

I	  september	  förra	  året	  visade	  Timbro	  Medieinstituts	  rapport	  SVT	  partiskt	  om	  friskolor	  hur	  Sveriges	  
Television	  (SVT)	  över	  en	  längre	  period	  hade	  belyst	  friskolefrågan	  obalanserat.	  Rapportförfattaren	  
Mats	  Olin	  menar	  att	  det	  till	  och	  med	  går	  att	  tala	  om	  partisk	  beskrivning	  och	  därmed	  skulle	  det	  handla	  
om	  att	  SVT	  bryter	  mot	  sitt	  sändningstillstånd.	  TMI:s	  rapport	  visade	  att	  av	  närmare	  80	  inslag	  i	  SVT:s	  
nyhetsrapportering	  under	  ett	  knappt	  år	  hade	  nästan	  alla	  en	  friskolekritisk	  utgångspunkt.	  Slutsatsen	  
blev	  ”Om	  utgångspunkterna	  nästan	  alltid	  är	  desamma	  blir	  rapporteringen	  som	  helhet	  skev,	  och	  när	  
det	  handlar	  om	  ett	  hett	  debattämne	  med	  tydliga	  parter	  blir	  det	  partiskt.”	  	  	  

Frågan	  är	  om	  SVT:s	  rapportering	  har	  förändrats	  sedan	  dess.	  Den	  här	  rapporten	  är	  en	  uppföljning	  av	  
TMI:s	  föregående	  rapport	  för	  att	  avgöra	  om	  SVT:s	  rapportering	  mellan	  den	  15	  augusti	  2013	  och	  31	  
maj	  2014	  ser	  annorlunda	  ut	  jämfört	  med	  tidigare	  mätperiod.	  

	  

2.	  Metod	  

Sökningen	  efter	  hur	  SVT	  –	  de	  nationella	  nyheterna	  och	  samtliga	  regionalnyheter	  -‐	  har	  rapporterat	  om	  
friskolor	  genomfördes	  under	  maj	  och	  juni	  2014	  på	  SVT	  Play	  och	  www.svt.se.	  Sökorden	  som	  har	  
använts	  är:	  ”friskola”,	  ”friskolor”,	  ”skolval”,	  ”betyg”,	  ”vinst	  i	  välfärden”,	  ”skolnedläggning”,	  ”nedlagd	  
skola”	  samt	  de	  största	  skolkoncernernas	  företagsnamn.	  Ur	  sökresultatet	  har	  alla	  inslag	  som	  rör	  
friskolor	  och	  skolval	  valts	  ut.	  SVT:s	  publiceringar	  har	  sedan	  bedömts	  utifrån	  om	  de	  har	  en	  
huvudvinkel	  som	  är	  kritisk	  eller	  inte	  kritisk	  mot	  friskolor	  och	  skolvalet.	  Rapporten	  omfattar	  drygt	  90	  
inslag/artiklar.	  

Precis	  som	  för	  den	  föregående	  TMI-‐rapporten	  är	  möjligheterna	  begränsade	  att	  söka	  i	  SVT:s	  
arkivmaterial	  och	  det	  kan	  hända	  att	  inslag/artiklar	  missats	  i	  undersökningen.	  Om	  så	  är	  fallet	  vill	  vi	  
gärna	  veta	  det,	  så	  att	  rapporten	  kan	  kompletteras.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



3.	  Sammanfattning	  och	  analys	  

Rapporten	  pekar	  på	  fyra	  slutsatser:	  	  

1)	  Att	  SVT:s	  kritiska	  granskning	  av	  dem	  som	  är	  kritiska	  mot	  friskolor	  uteblir,	  

2)	  Att	  fler	  inslag	  än	  vid	  den	  tidigare	  genomgången	  har	  vinklar	  som	  inte	  är	  friskolekritiska,	  men	  att	  det	  
fortfarande	  är	  en	  dominans	  för	  de	  kritiska	  vinklarna,	  	  

3)	  Att	  de	  nationella	  nyheterna	  är	  mer	  kritiska	  i	  sin	  spegling	  av	  friskolor	  och	  det	  fria	  skolvalet,	  	  

4)	  Att	  flera	  enskilda	  inslag	  tillsammans	  sätter	  en	  friskolekritisk	  bild.	  

1. Kritiken	  mot	  dem	  som	  är	  kritiska	  mot	  friskolor	  och	  det	  fria	  skolvalet	  uteblir	  
Perioden	  som	  den	  här	  rapporten	  undersöker	  innehåller	  mycket	  kritik	  i	  samhället	  mot	  
friskolesystemet	  –	  inte	  minst	  förs	  den	  fram	  på	  den	  partipolitiska	  arenan.	  Vänsterpartiet,	  
Miljöpartiet	  och	  Socialdemokraterna	  är	  starkt	  kritiska	  till	  vinstmöjligheter	  i	  skolsektorn	  och	  
vill	  begränsa	  detta.	  Det	  här	  är	  så	  klart	  viktigt	  för	  SVT	  att	  spegla:	  vad	  bygger	  kritiken	  på,	  varför	  
vill	  de	  förändra	  och	  vad	  vill	  de	  i	  stället	  uppnå.	  Men	  det	  som	  saknas	  är	  inslag/artiklar	  med	  
vinkeln	  där	  de	  friskolekritiska	  partierna,	  men	  också	  andra	  företrädare	  för	  den	  här	  
ståndpunkten,	  granskas.	  Centrala	  frågeställningar	  i	  den	  formen	  av	  kritiska	  
nyhetsinslag/artiklar	  skulle	  kunna	  vara:	  Hur	  tänker	  de	  tackla	  de	  sämre	  villkoren	  för	  
skolföretagen?	  Hur	  skulle	  nedläggningar	  av	  skolor	  hanteras?	  Hur	  ser	  de	  på	  att	  elever	  och	  
anställda	  drabbas?	  Att	  inte	  ett	  enda	  inslag/artikel	  av	  drygt	  90	  har	  en	  tydlig	  vinkel	  där	  man	  
problematiserar	  över	  vad	  ett	  vinstförbud	  skulle	  innebära	  är	  ett	  underbetyg	  för	  ett	  kritiskt	  
granskande	  nyhetsarbete.	  	  	  
	  

2. De	  friskolekritiska	  vinklarna	  i	  klar	  majoritet	  
SVT:s	  val	  av	  vinklar	  när	  friskolorna	  och	  det	  fria	  skolvalet	  ska	  beskrivas	  har	  balanserats	  mer	  
under	  den	  här	  perioden	  än	  den	  som	  analyserades	  i	  SVT	  partiskt	  om	  friskolor.	  Då	  var	  det	  bara	  
en	  handfull	  inslag	  av	  ungefär	  80	  inslag	  som	  hade	  en	  vinkel	  som	  inte	  var	  kritisk	  mot	  friskolor	  
och	  det	  fria	  skolvalet,	  under	  perioden	  som	  den	  här	  rapporten	  undersöker	  är	  ungefär	  en	  
tredjedel	  inslag/artiklar	  av	  drygt	  90	  inte	  friskolekritiska	  i	  sin	  huvudvinkel.	  Det	  handlar	  alltså	  
om	  en	  tydlig	  skillnad.	  Det	  är	  dock	  fortfarande	  en	  betydande	  del	  som	  lyfter	  fram	  problemen	  
med	  friskolor,	  frågan	  är	  om	  det	  är	  rimligt.	  	  
	  
Det	  är	  rimligt	  att	  journalistiken	  förhåller	  sig	  kritisk	  till	  samhället	  och	  olika	  företeelser,	  en	  av	  
journalistikens	  viktigaste	  uppgifter	  är	  att	  visa	  på	  brister	  och	  missförhållanden.	  När	  Uppdrag	  
granskning	  (UG)	  visar	  att	  vissa	  friskolor	  inte	  bemöter	  sökande	  elever	  på	  ett	  likvärdigt	  sätt	  är	  
det	  rimligt	  att	  i	  SVT:s	  nyhetsarbete	  berätta	  om	  vad	  UG	  belyser.	  När	  politiska	  partier	  vill	  tala	  
om	  för	  sina	  väljare	  hur	  de	  ser	  på	  skolsektorn,	  vad	  de	  är	  kritiska	  mot	  och	  vad	  de	  vill	  förändra	  
ska	  SVT	  berätta	  om	  detta.	  Och	  om	  Sveriges	  största	  skolkoncern	  går	  i	  konkurs	  ska	  detta	  
skildras.	  Vad	  som	  är	  intressant	  är	  vad	  som	  inte	  skildras.	  Att	  UG:s	  avslöjande	  om	  hur	  friskolor	  
hanterar	  sina	  kösystem	  med	  sökande	  elever	  är	  stoffet	  för	  att	  skildra	  hur	  kösystemet	  generellt	  
fungerar	  är	  inte	  ett	  rimligt	  förhållningssätt,	  här	  måste	  nyhetsredaktionerna	  bredda	  bilden	  
och	  ta	  in	  annat	  underlag	  för	  att	  balansera	  bilden.	  Att	  skildra	  JB	  Educations	  nedläggning	  ur	  
konsekvent	  friskolekritiska	  vinklar	  är	  inte	  heller	  rimligt.	  I	  den	  ymniga	  rapporteringen	  borde	  



det	  finnas	  plats	  för	  att	  också	  berätta	  positiva	  lösningar	  på	  ett	  stort	  problem,	  till	  exempel	  att	  
JB-‐skolor	  togs	  över	  av	  andra	  ägare,	  att	  elever	  erbjöds	  nya	  platser	  och	  så	  vidare.	  Att	  berätta	  
detta	  skulle	  ju	  visa	  att	  det	  trots	  konkursens	  alla	  baksidor	  finns	  mekanismer	  som	  löser	  
problem.	  Att	  tydligt	  rapportera	  kring	  detta	  för	  att	  förmedla	  en	  komplett	  bild	  av	  JB:s	  konkurs	  
borde	  vara	  en	  självklarhet,	  men	  det	  är	  det	  inte.	  
	  

3. Nationella	  nyheterna	  har	  större	  andel	  friskolekritiska	  vinklar	  
Ytterligare	  en	  intressant	  aspekt	  är	  att	  de	  nationella	  nyheterna	  är	  mer	  friskolekritiska	  i	  sina	  
urval	  av	  nyheter	  än	  de	  regionala.	  En	  förklaring	  är	  att	  de	  nationella	  nyheterna	  skildrar	  
rikspolitiken	  och	  där	  har	  det	  förts	  en	  mycket	  friskolekritisk	  debatt	  under	  den	  här	  perioden.	  
Men	  det	  förklarar	  inte	  allt.	  Ett	  exempel	  på	  detta	  är	  att	  de	  nationella	  nyheterna	  konsekvent	  
väljer	  bort	  vissa	  nyhetsuppslag	  från	  de	  regionala	  nyheterna.	  Både	  den	  här	  genomgången	  och	  
TMI:s	  tidigare	  visar	  att	  de	  regionala	  nyheterna	  berättar	  om	  hur	  en	  ny	  friskola	  kan	  vara	  
lösningen	  när	  kommuner	  vill	  lägga	  ner	  en	  skola	  i	  ett	  mindre	  samhälle.	  De	  regionala	  nyheterna	  
berättar	  också	  om	  att	  det	  är	  inte	  bara	  friskolor	  som	  tvingas	  stänga	  även	  kommunerna	  tvingas	  
slå	  igen	  på	  grund	  av	  vikande	  elevunderlag.	  Inte	  någon	  av	  dessa	  två	  aspekter	  belyser	  de	  
nationella	  nyheterna.	  Självklart	  ska	  inte	  frågan	  belysas	  på	  samma	  sätt	  som	  i	  en	  regional	  
nyhetssändning,	  men	  här	  finns	  det	  stoff	  för	  den	  nationella	  redaktionen	  att	  bredda	  
perspektivet	  på	  friskolefrågan.	  Vad	  är	  det	  som	  gör	  att	  en	  annan	  driftsform	  än	  den	  
kommunala	  kan	  driva	  en	  skola	  effektivare?	  	  Vad	  gör	  kommunerna	  fel	  och	  friskolorna	  rätt	  när	  
eleverna	  föredrar	  de	  senare?	  Att	  friskolor	  är	  populära	  bland	  föräldrar	  och	  elever	  visar	  
undersökningar,	  men	  vad	  det	  är	  som	  dessa	  skolor	  gör	  bra	  belyser	  inte	  de	  nationella	  
nyheterna	  –	  men	  det	  gör	  de	  regionala.	  	  
	  

4. Enskilda	  inslag	  ger	  tillsammans	  en	  negativ	  bild	  av	  friskolor	  och	  det	  fria	  skolvalet	  
Att	  SVT	  –	  både	  nationellt	  och	  regionalt	  –	  under	  den	  undersökta	  perioden	  i	  enskilda	  inslag	  
väljer	  att	  berätta	  att	  den	  sämre	  likvärdigheten	  i	  skolan	  kan	  förklaras	  av	  det	  fria	  skolvalet,	  att	  
det	  fria	  skolvalet	  är	  orsaken	  till	  den	  sjunkande	  kunskapsnivån	  bland	  eleverna,	  att	  friskolor	  
sätter	  för	  höga	  betyg	  är	  i	  sig	  inga	  problem	  om	  det	  är	  väl	  underbyggt.	  Problemet	  är	  att	  SVT	  
inte	  vidgar	  perspektivet,	  för	  de	  hade	  kunnat	  hitta	  stoff	  för	  inslagen/artiklarna	  som	  pekar	  på	  
att	  det	  är	  precis	  tvärtemot	  vad	  de	  rapporterar.	  Med	  ett	  vidgat	  perspektiv	  hade	  nyheterna	  
nyanserats.	  De	  här	  enskilda	  inslagen/artiklarna	  ger	  tillsammans	  en	  obalanserad	  bild	  av	  vad	  
friskolorna	  bidrar	  till.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



4.	  Inslag	  utan	  friskolekritisk	  vinkel	  

Genomgången	  visar	  att	  SVT	  under	  perioden	  har	  publicerat	  drygt	  90	  inslag/artiklar	  där	  friskolor	  och	  
skolvalet	  har	  varit	  huvudvinkeln	  eller	  en	  betydande	  del	  för	  inslaget/artikeln.	  Av	  dessa	  har	  en	  
tredjedel	  en	  utgångspunkt	  i	  rapporteringen	  som	  inte	  framställer	  friskolorna	  eller	  skolvalet	  ur	  ett	  
kritiskt	  perspektiv.	  TMI	  bedömer	  nyhetsvinkeln	  i	  dessa	  fall	  som	  neutral	  eller	  att	  friskolorna	  och	  
skolvalet	  tillför	  ett	  positivt	  värde	  i	  någon	  form.	  

4.1	  Friskolan	  som	  lösning	  på	  nedläggning	  

En	  huvudkategori	  i	  denna	  grupp	  av	  publiceringar	  är	  när	  friskolan	  lyfts	  fram	  som	  en	  lösning	  på	  
efterfrågan	  av	  en	  skola,	  oftast	  rör	  det	  sig	  om	  glesbygdsområden.	  Det	  handlar	  om	  att	  kommunen	  har	  
beslutat	  att	  en	  skola	  ska	  läggas	  ner	  och	  SVT	  lyfter	  då	  fram	  att	  en	  friskola	  kan	  lösa	  situationen.	  Den	  
här	  lösningen	  på	  problemet	  beskrivs	  ofta	  väldigt	  positivt	  genom	  bland	  annat	  intervjuade	  föräldrar	  
och	  barn.	  

4.2	  Etablering	  av	  nya	  friskolor	  

En	  annan	  form	  av	  nyheter	  som	  ofta	  är	  neutrala	  till	  friskolor	  och	  skolvalet	  är	  etableringen	  av	  nya	  
friskolor.	  Det	  finns	  flera	  publiceringar	  som	  redogör	  för	  hur	  många	  friskolor	  som	  kommer	  att	  starta,	  
vilka	  ansökningar	  som	  har	  fått	  avslag,	  hur	  söktrycket	  har	  förändrats	  och	  varför.	  I	  dessa	  inslag	  beskrivs	  
frågan	  på	  ett	  sätt	  där	  själva	  skolvalet	  inte	  ifrågasätts	  eller	  problematiseras.	  Det	  finns	  även	  
publiceringar	  som	  berättar	  om	  specifika	  friskolor	  som	  öppnas	  och	  positiva	  elever	  och	  lärare	  kommer	  
till	  tals.	  	  

4.3	  Intressanta	  enskilda	  inslag	  

Några	  enskilda	  inslag	  under	  den	  genomgångna	  perioden	  sticker	  ut	  på	  ett	  sätt	  som	  är	  värt	  att	  notera.	  	  

• Friskolornas	  Riksförbund	  genomförde	  i	  år	  en	  undersökning	  om	  hur	  svenska	  folket	  ställer	  sig	  
till	  att	  få	  välja	  skola	  –	  positivt	  eller	  negativt?	  Resultatet	  blev	  att	  en	  majoritet	  är	  positiv.	  Om	  
den	  här	  undersökningen	  berättade	  SVT	  och	  den	  var	  nyhetens	  vinkel.	  Som	  ett	  tillägg	  i	  nyheten	  
presenterade	  dock	  SVT	  en	  egen	  SIFO-‐undersökning	  som	  visar	  att	  föräldrar	  tror	  att	  det	  fria	  
skolvalet	  ökar	  segregationen.	  
	  

• Friskolan	  Internationella	  Engelska	  Skolan	  är	  mycket	  populär	  och	  har	  högt	  söktryck.	  SVT	  
Värmlandsnytt	  gjorde	  ett	  inslag	  som	  handlade	  om	  hur	  den	  skolan	  bedrivs	  och	  varför	  de	  själva	  
tror	  att	  de	  når	  sådan	  framgång.	  
	  

• I	  maj	  i	  år	  skrev	  SVT	  en	  artikel	  som	  handlade	  om	  vilken	  liten	  andel	  de	  privata	  
välfärdstjänsterna	  står	  för	  sett	  till	  stat,	  kommun	  och	  landstings	  totala	  inköp	  från	  privata	  
företag.	  Artikeln	  balanserar	  mediebilden	  av	  de	  grova	  vinster	  som	  förekommer	  inom	  skolan.	  	  	  
	  

• I	  den	  allmänna	  skoldebatten	  efterlyses	  emellanåt	  kunskapsfokus	  på	  skolans	  verksamhet	  –	  
vilken	  driftsform	  det	  handlar	  om	  är	  sekundärt,	  det	  viktiga	  är	  vilken	  kunskap	  som	  uppnås.	  SVT	  
Uppland	  skriver	  en	  webbartikel	  som	  handlar	  om	  att	  kunskapen	  inte	  har	  påverkats	  åt	  vare	  sig	  
det	  ena	  eller	  det	  andra	  hållet	  efter	  att	  det	  fria	  skolvalet	  infördes.	  



	  

5.	  Inslag	  med	  friskolekritisk	  vinkel	  

En	  klar	  majoritet	  av	  SVT:s	  inslag	  och	  artiklar	  har	  en	  vinkel	  där	  friskolorna	  och	  skolvalet	  beskrivs	  som	  
ett	  problem	  –	  det	  journalistiska	  förhållningssättet	  är	  helt	  enkelt	  kritiskt	  till	  saker	  som	  inte	  fungerar.	  
Två	  tredjedelar	  av	  de	  drygt	  90	  inslagen	  kan	  kategoriseras	  hit.	  

Dessa	  inslag	  kan	  sedan	  i	  sin	  tur	  delas	  upp	  utifrån	  vad	  som	  ligger	  bakom	  inslagen/artiklarna	  och	  det	  är	  
då	  framför	  allt	  tre	  händelser	  som	  genererar	  publiceringar:	  Politiker	  som	  gör	  utspel,	  JB	  Educations	  
konkurs	  och	  Uppdrag	  gransknings	  program	  om	  att	  friskolor	  väljer	  bort	  vissa	  elever	  som	  söker	  till	  
skolorna.	  

5.1	  Partipolitiska	  utspel	  

Under	  den	  period	  som	  den	  här	  rapporten	  hanterar	  har	  vinster	  i	  välfärden	  stått	  i	  partipolitiskt	  fokus.	  
Flera	  partier	  har	  presenterat	  sina	  valmanifest	  och	  det	  har	  därför	  rapporterats	  om	  hur	  politikens	  idéer	  
kring	  skolsektorn	  ser	  ut.	  Vänsterpartiet	  och	  Socialdemokraterna	  har	  i	  flera	  inslag	  och	  artiklar	  gett	  
uttryck	  för	  hur	  problematiskt	  det	  är	  med	  vinstdrivande	  skolor	  och	  hur	  detta	  måste	  begränsas.	  	  

Även	  Miljöpartiets	  inställning	  till	  friskolorna	  och	  deras	  ställningstagande	  där	  de	  ber	  om	  ursäkt	  för	  att	  
de	  tillåtit	  vinster	  i	  skolsektorn	  rapporterar	  SVT	  om.	  Under	  den	  genomgångna	  perioden	  presenterade	  
också	  friskolekommittén	  sitt	  förslag	  på	  skärpta	  krav	  för	  friskolor,	  vilket	  SVT	  också	  har	  rapporterat	  om.	  	  

5.2	  JB	  Educations	  konkurs	  

Konkursen	  av	  JB	  Educations	  slog	  igenom	  mer	  i	  TMI:s	  förra	  rapport	  men	  även	  under	  den	  här	  perioden	  
belyses	  konkursen	  på	  olika	  sätt.	  Sammantaget	  är	  det	  en	  väldigt	  problematiserande	  bild	  som	  ges	  som	  
handlar	  om	  hur	  personalen	  får	  problem	  att	  hitta	  nya	  jobb,	  att	  eleverna	  lämnas	  i	  ett	  vakuum	  där	  de	  
inte	  vet	  vad	  som	  händer,	  att	  elever	  och	  föräldrar	  inte	  kan	  försäkra	  sig	  mot	  att	  inte	  just	  deras	  skola	  
också	  går	  i	  konkurs	  och	  hur	  riskkapitalbolaget	  Axcel	  ser	  på	  konkursen.	  I	  de	  inslag/artiklar	  som	  
beskriver	  elever	  som	  har	  hittat	  en	  ny	  skola	  är	  frågorna	  kring	  vilka	  problem	  det	  medför	  dominerande	  
snarare	  än	  att	  man	  berättar	  att	  det	  gick	  bra	  att	  byta	  skola.	  Under	  perioden	  sänds	  också	  SVT:s	  
dokumentär	  ”Skolfesten”	  som	  handlar	  om	  hur	  koncernens	  höga	  belåningsgrad	  drev	  fram	  konkursen.	  
Ur	  dokumentären	  plockas	  material	  för	  enskilda	  inslag	  i	  de	  olika	  nyhetssändningarna.	  

5.3	  Uppdrag	  gransknings	  program	  

Uppdrag	  granskning	  (UG)	  sände	  i	  oktober	  2013	  programmet	  En	  skola	  för	  alla,	  som	  handlade	  om	  att	  
friskolor	  väljer	  bort	  svagpresterande	  elever	  till	  förmån	  för	  högpresterande	  elever.	  Genom	  dold	  
kamera	  lyfts	  flera	  fall	  fram.	  Det	  här	  programmet	  har	  under	  den	  genomgångna	  perioden	  haft	  stort	  
genomslag	  i	  SVT:s	  nyhetsrapportering.	  Flera	  av	  de	  regionala	  nyhetskanalerna	  har	  tagit	  upp	  UG:s	  
resultat	  med	  en	  lokal	  vinkel,	  politiker	  har	  diskuterat	  frågan	  i	  nationella	  nyhetssändningar,	  
myndigheter	  har	  reagerat	  på	  UG:s	  program	  och	  om	  det	  har	  SVT	  berättat.	  Utgångspunkten	  har	  varit	  
starkt	  kritisk.	  

	  

	  



	  

5.4	  Intressanta	  enskilda	  inslag	  	  

Det	  finns	  några	  enskilda	  inslag	  som	  är	  värda	  att	  notera.	  

• SVT	  beskriver	  i	  två	  inslag	  hur	  friskolor	  som	  inte	  är	  vinstdrivande	  är	  väldigt	  bra:	  Ett	  som	  
handlar	  om	  Viktor	  Rydbergs	  skolor	  och	  ett	  som	  handlar	  om	  hur	  icke	  vinstdrivna	  skolor	  
reagerat	  på	  att	  Jan	  Björklund	  inte	  tar	  hänsyn	  till	  dessa	  skolor.	  Programmet	  pekar	  inte	  ut	  
vinstdrivande	  som	  sämre,	  men	  effekten	  blir	  att	  väljer	  man	  bort	  vinstintresset	  når	  man	  bättre	  
kvalitet.	  
	  	  

• SVT	  Berättar	  i	  enskilda	  inslag/artiklar	  att	  den	  sämre	  likvärdigheten	  i	  skolan	  kan	  förklaras	  av	  
det	  fria	  skolvalet,	  att	  det	  fria	  skolvalet	  skapar	  elitskolor,	  att	  det	  fria	  skolvalet	  är	  orsaken	  till	  
den	  sjunkande	  kunskapsnivån	  bland	  eleverna,	  att	  friskolor	  sätter	  för	  höga	  betyg,	  att	  friskolor	  
slarvar	  med	  att	  skicka	  slutbetyg	  för	  kommunal	  arkivering	  och	  att	  friskolor	  bjuder	  eleverna	  på	  
läsk.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

6.	  Skillnader	  mellan	  riksnyheterna	  och	  regionalnyheterna	  

Om	  man	  jämför	  de	  nyheter	  som	  SVT	  berättar	  om	  nationellt	  och	  de	  som	  berättas	  regionalt	  finns	  det	  
en	  tydlig	  skillnad.	  De	  nationella	  nyheterna	  är	  mer	  friskolekritiska	  än	  de	  regionala.	  Inte	  ens	  tio	  inslag	  
av	  de	  neutrala	  eller	  positiva	  inslagen/artiklarna	  kommer	  från	  de	  nationella	  nyheterna,	  resten	  från	  de	  
regionala.	  Däremot	  av	  de	  friskolekritiska	  inslagen	  har	  drygt	  hälften	  av	  de	  ungefär	  60	  
inslagen/artiklarna	  publicerats	  i	  de	  nationella	  kanalerna.	  Här	  kan	  man	  alltså	  se	  en	  tydlig	  skillnad.	  	  

En	  förklaring	  är	  att	  de	  nationella	  nyheterna	  återspeglar	  rikspolitiken	  och	  där	  har	  en	  friskolekritisk	  
debatt	  förts	  under	  den	  genomgångna	  perioden.	  Men	  det	  finns	  också	  aspekter	  som	  tas	  upp	  i	  de	  
regionala	  nyhetssändningarna	  som	  aldrig	  når	  de	  nationella	  nyheterna,	  som	  till	  exempel	  att	  friskolor	  
blir	  lösningar	  på	  kommunala	  skolnedläggningar,	  eller	  att	  kommunala	  skolor	  också	  tvingas	  stänga.	  De	  
här	  händelserna	  förekommer	  överhuvudtaget	  inte	  i	  de	  nationella	  nyheterna.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

7.	  Källor	  	  

Icke	  friskolekritiska	  vinklar	  –	  31	  inslag/artiklar	  

Nyhetsprogrammets	  namn	  och	  datum	  anges	  först,	  ”nyheter”	  benämner	  de	  nationella	  nyheterna.	  

ÖSTNYTT	  6/4:	  http://www.svtplay.se/klipp/1950596/malmkopingsbor-‐kraver-‐nyetablering-‐av-‐
friskola	  

NORDNYTT	  21/4:	  http://www.svtplay.se/klipp/1984542/friskolan-‐mitt-‐i-‐byn	  

GÄVLEDALA	  27/3:	  http://www.svtplay.se/klipp/1928347/populart-‐valja-‐en-‐friskola	  

VÄSTNYTT	  11/3:	  http://www.svtplay.se/klipp/1886946/s-‐satsning-‐bara-‐till-‐kommunala-‐skolor	  

NORDNYTT	  27/2:	  http://www.svtplay.se/klipp/1854363/friskola-‐kan-‐bli-‐losningen	  

SÖRMLAND	  9/1:	  http://www.svtplay.se/klipp/1720268/sjatteklassarna-‐tillbaka-‐pa-‐gripsholmsskolan	  

VÄRMLANDSNYTT	  4/9:	  http://www.svtplay.se/klipp/1439859/lundsbergselever-‐far-‐plats-‐pa-‐friskola-‐
i-‐karlstad	  

GÄVLEDALA	  20/8:	  http://www.svtplay.se/klipp/1404143/ny-‐friskola-‐i-‐gavle	  

NYHETER	  27/3:	  http://www.svtplay.se/klipp/1926525/ny-‐matning-‐majoritet-‐vill-‐valja-‐skola-‐sjalv	  

ÖSTNYTT	  19/8:	  http://www.svtplay.se/klipp/1403233/slopat-‐vinstkrav-‐kan-‐ge-‐nya-‐satsningar	  

MITTNYTT	  16/8:	  http://www.svtplay.se/klipp/1399975/delvis-‐nej-‐i-‐sundsvall-‐ja-‐i-‐ostersund	  

ABC	  17/10:	  http://www.svtplay.se/klipp/1538517/gymnasium-‐i-‐tumba-‐stangs-‐omedelbart	  

ABC	  18/10:	  	  http://www.svtplay.se/klipp/1540446/protest-‐mot-‐nedlaggningen-‐av-‐praktiska-‐tumba	  

NYHETER	  17/10:	  http://www.svtplay.se/klipp/1538450/gymnasium-‐i-‐tumba-‐stangs-‐omedelbart	  

VÄRMLANDSNYTT	  27/11:	  http://www.svtplay.se/klipp/1636354/ordning-‐och-‐reda-‐pa-‐engelska-‐
skolan	  

VÄRMLANDSNYTT	  3/4:	  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/varmlandsnytt/friskola-‐laggs-‐ned	  

VÄRMLANDSNYTT	  12/5:	  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/varmlandsnytt/ja-‐till-‐ny-‐friskola-‐i-‐
karlstad	  

SÖRMLAND	  17/2:	  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/svtsormland/vill-‐starta-‐friskola-‐i-‐sparreholm	  

VÄSTERBOTTENSNYTT	  2/1:	  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbottensnytt/logdea-‐kan-‐
starta-‐friskola	  

NORDNYTT	  31/1:	  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/nordnytt/begar-‐omprovning-‐for-‐kangos-‐
friskola	  



NYHETER	  29/10:	  http://www.svt.se/nyheter/sverige/39-‐nya-‐friskolor-‐far-‐starta	  

VÄSTERBOTTENSNYTT	  23/4:	  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbottensnytt/friskolor-‐
vagras-‐fler-‐platser	  

NYHETER	  29/10:	  http://www.svt.se/nyheter/sverige/39-‐nya-‐friskolor-‐far-‐starta	  

NYHETER	  12/3:	  http://www.svt.se/nyheter/ekonomi/kraftigt-‐vinstlyft-‐i-‐friskolekoncern	  

NORDNYTT	  12/3:	  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/nordnytt/rejalv-‐vinst-‐for-‐academedia	  

NYHETER	  21/5:	  http://www.svt.se/nyheter/vard-‐och-‐skola-‐sma-‐i-‐statens-‐affarer	  

NYHETER	  14/10:	  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/svtuppland/fria-‐skolvalet-‐har-‐inte-‐paverkat-‐
resultaten	  

SMÅLANDSNYTT	  10/2:	  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/smalandsnytt/storsta-‐gymnasiet-‐i-‐
jonkoping	  

VÄSTNYTT	  20/8:	  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastnytt/svart-‐fylla-‐skolplatser	  

VÄSTERBOTTENSNYTT	  7/2:	  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbottensnytt/engelska-‐skolan-‐
oppnar-‐i-‐umea	  

VÄSTERBOTTENSNYTT	  13/4:	  
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbottensnytt/thorengruppen-‐vill-‐starta-‐flest-‐skolor	  

	  

Friskolekritiska	  vinklar	  –	  63	  inslag/artiklar	  

VÄSTMANLANDSNYTT	  23/9:	  http://www.svtplay.se/klipp/1481957/skollunchen-‐gratis-‐lask	  

NYHETER	  21/3:	  http://www.svtplay.se/klipp/1912326/lofven-‐skolan-‐ska-‐styras-‐av-‐
demokratin	  

ÖSTNYTT	  5/2:	  http://www.svtplay.se/klipp/1791093/friskola-‐utreds-‐for-‐ekobrott	  

NYHETER	  20/2:	  http://www.svtplay.se/klipp/1693015/friskolor-‐gav-‐arets-‐storst-‐hogsta-‐
inkomst	  

NYHETER	  10/2:	  http://www.svtplay.se/klipp/1664767/friskolor-‐upprorda-‐over-‐bjorklunds-‐
uttalande	  

NYHETER	  10/11:	  http://www.svtplay.se/klipp/1592124/retratt-‐om-‐friskolorna-‐fridolin-‐ber-‐
om-‐ursakt	  

NYHETER	  5/2:	  http://www.svtplay.se/klipp/1580825/v-‐kraver-‐ny-‐lagstiftning	  

VÄSTMANLANDSNYTT	  4/2:	  http://www.svtplay.se/klipp/1578358/fler-‐friskolor-‐stoppas	  

VÄSTNYTT	  31/10:	  http://www.svtplay.se/klipp/1570730/friskolor-‐utreds-‐efter-‐att-‐ha-‐valt-‐
bort-‐barn	  



ÖSTNYTT	  31/10:	  http://www.svtplay.se/klipp/1570605/lokala-‐reaktioner-‐pa-‐
friskoleavslojande	  

NYHETER	  30/10:	  http://www.svtplay.se/klipp/1568067/systemet-‐riskerar-‐sattas-‐ur-‐spel	  

VÄSTNYTT	  30/10:	  http://www.svtplay.se/klipp/1568035/friskolor-‐ratar-‐barn	  

VÄSTMANLANDSNYTT	  25/9:	  http://www.svtplay.se/klipp/1487303/alla-‐friskolor-‐bjuder-‐inte-‐
pa-‐lask	  

NYHETER	  2/9:	  http://www.svtplay.se/klipp/1434695/friskolor-‐generosare-‐med-‐betyg	  

NYHETER	  25/8:	  http://www.svtplay.se/klipp/1416632/lofven-‐vill-‐skrota-‐ppm	  

HALLANDSNYTT	  22/8:	  http://www.svtplay.se/klipp/1411200/saknar-‐den-‐hjalp-‐de-‐blivit-‐
lovade	  

NYHETER	  20/8:	  http://www.svtplay.se/klipp/1406800/sjostedt-‐det-‐ar-‐fortfarande-‐fritt-‐fram-‐
att-‐plocka-‐pengar-‐avsedda-‐for-‐skolan-‐till-‐egen-‐ficka	  

SMÅLANDSNYTT	  20/8:	  http://www.svtplay.se/klipp/1406582/eleverna-‐flyr-‐friskolorna	  

ÖSTNYTT	  20/8:	  http://www.svtplay.se/klipp/1406582/eleverna-‐flyr-‐friskolorna	  

NYHETER	  19/8:	  http://www.svtplay.se/klipp/1404078/friskolan-‐gick-‐inte-‐att-‐radda	  

NYHETER	  19/8:	  http://www.svtplay.se/klipp/1403005/livet-‐efter-‐jb	  

NYHETER	  17/8:	  http://www.svtplay.se/klipp/1401114/skolinspektionens-‐rad-‐begar-‐ut-‐
skolans-‐bokslut	  

NYHETER	  30/10:	  http://www.svtplay.se/klipp/1567973/finns-‐ett-‐utrymme-‐for-‐godtycke	  

MITTNYTT	  4/12:	  http://www.svtplay.se/klipp/1651848/fria-‐skolvalet-‐orsak-‐till-‐skolans-‐
misslyckande	  

TVÄRSNYTT	  20/8:	  http://www.svtplay.se/klipp/1406197/rektorer-‐kritiserar-‐fritt-‐skolval	  

TVÄRSNYTT	  21/8:	  http://www.svtplay.se/klipp/1409246/debatt-‐om-‐skolvalet	  

MITTNYTT	  27/9:	  http://www.svtplay.se/klipp/1493020/friskoleelever-‐rikserar-‐bli-‐utan-‐betyg	  

NYHETER	  22/3	  http://www.svtplay.se/klipp/1915747/skolfesten	  

SMÅLANDSNYTT	  24/10:	  http://www.svtplay.se/klipp/1555226/jb-‐dokumentar	  

NYHETER	  24/10:	  http://www.svtplay.se/klipp/1554629/han-‐blev-‐mangmiljonar-‐pa-‐
konkursade-‐skolan	  

NYHETER	  23/10:	  http://www.svtplay.se/klipp/1551105/sjalvkritisk-‐rapport-‐efter-‐
skolkonkursen	  

SYDNYTT	  19/8:	  http://www.svtplay.se/klipp/1403343/skolstart-‐med-‐nya-‐agare	  



SYDNYTT	  19/8:	  http://www.svtplay.se/klipp/1403324/skolinspektionen-‐om-‐overtagna-‐jb-‐
skolor	  

ÖSTNYTT	  19/8:	  http://www.svtplay.se/klipp/1403046/efter-‐konkursen-‐upprop-‐pa-‐jb-‐
gymnasiet	  

ABC	  13/11:	  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/annu-‐en-‐friskola-‐laggs-‐ned-‐1	  

VÄSTERBOTTENSNYTT	  15/12:	  
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbottensnytt/foraldrar-‐skulle-‐betala-‐1500-‐for-‐
klassresa	  

NYHETER	  20/8:	  http://www.svt.se/nyheter/sverige/hardare-‐regler-‐for-‐friskolor	  

NYHETER	  31/10:	  http://www.svt.se/nyheter/sverige/friskolor-‐moter-‐skolinspektionen	  

NYHETER	  15/4:	  http://www.svt.se/nyheter/sverige/friskolor-‐holl-‐inne-‐miljoner	  

NYHETER	  30/10:	  http://www.svt.se/nyheter/sverige/live-‐debatt-‐om-‐friskolor	  

NYHETER	  9/3:	  http://www.svt.se/nyheter/sverige/friskolor-‐tappar-‐marknadsandelar	  

NYHETER	  4/11:	  http://www.svt.se/nyheter/sverige/mp-‐forlat-‐vi-‐hade-‐fel-‐om-‐friskolan	  

TVÄRSNYTT	  31/10:	  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/tvarsnytt/orebros-‐friskolor-‐
reagerar-‐pa-‐uppdrag-‐granskning	  

NYHETER	  22/4:	  http://www.svt.se/nyheter/svtforum/s-‐vill-‐ha-‐skarpta-‐krav-‐pa-‐friskolor	  

NYHETER	  1/11:	  http://www.svt.se/nyheter/sverige/friskolor-‐s-‐vill-‐skarpa-‐lagen	  

NYHETER	  20/8:	  http://www.svt.se/nyheter/sverige/hardare-‐regler-‐for-‐friskolor	  

MITTNYTT	  26/9:	  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/mittnytt/sundsvalls-‐friskolor-‐kan-‐
sakna-‐slutbetyg	  

ÖSTNYTT	  12/12:	  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/ostnytt/brist-‐pa-‐idrottslokaler-‐i-‐
friskolan	  

JÄMTLANDSNYTT	  27/3:	  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/jamtlandsnytt/friskoleelever-‐
kan-‐sakna-‐betygsintyg	  

NORDNYTT	  4/4:	  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/nordnytt/kommuner-‐vet-‐inte-‐var-‐
skolpengen-‐gar	  

NYHETER	  10/12:	  http://www.svt.se/nyheter/sverige/det-‐finns-‐stora-‐mojligheter-‐att-‐snala-‐i-‐
skolan	  

NYHETER	  19/3:	  http://www.svt.se/nyheter/val2014/alla-‐lagvattenmarken-‐ar-‐passerade	  

NYHETER	  21/3:	  http://www.svt.se/nyheter/sverige/anders-‐borg-‐domer-‐ut-‐riskkapitalister-‐i-‐
skolan	  

NYHETER	  9/1:	  http://www.svt.se/nyheter/val2014/ideologisk-‐valfardsstrid-‐inom-‐v	  



NYHETER	  23/3:	  http://www.svt.se/nyheter/val2014/skolan-‐misslyckas-‐med-‐likvardigheten-‐
tycker-‐de-‐flesta	  

ÖSTNYTT	  29/1:	  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/ostnytt/jensen-‐gymnasium-‐slipper-‐vite	  

NYHETER	  30/10:	  http://www.svt.se/nyheter/sverige/lararforbundet-‐fullskalig-‐skandal	  

NYHETER	  21/8:	  http://www.svt.se/nyheter/en-‐av-‐fyra-‐friskolegymnasier-‐gar-‐back	  

ABC	  19/9:	  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/forundersokning-‐om-‐jb-‐education	  

ÖSTNYTT	  17/12:	  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/ostnytt/brot-‐inte-‐mot-‐skollagen	  

NYHETER	  4/12:	  http://www.svt.se/nyheter/sverige/elitskolor-‐bidrar-‐till-‐kunskapsraset	  

NYHETER	  21/3:	  http://www.svt.se/nyheter/sverige/lararnas-‐riksforbund-‐pengarna-‐borde-‐
stannat-‐i-‐skolan	  

SYDNYTT	  24/3:	  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/sydnytt/fritt-‐val-‐tommer-‐skolor	  

	  

Exempel	  på	  inslag	  med	  kommunala	  skolnedläggningar	  (referens,	  är	  ej	  med	  i	  underlaget	  där	  
friskolekritiska	  vinklar	  och	  inte	  friskolekritiska	  vinklar	  undersöks)	  

GÄVLEDALA	  5/12:	  http://www.svtplay.se/klipp/1655087/elevprotester-‐mot-‐skolnedlaggning	  

SVT	  SÖRMLAND	  1/11:	  http://www.svtplay.se/klipp/1573825/hundratals-‐protesterade-‐mot-‐
skolnedlaggningar	  

VÄSTERBOTTENSNYTT	  14/10:	  http://www.svtplay.se/klipp/1529637/s-‐avhopp-‐baddar-‐for-‐
skolnedlaggning	  

	  

	  

	  

	  

	  


