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Yrkande angående – yrkande från V 
angående hemställan till 
Skolinspektionen att granska 
friskolors klädkoder 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsen avslår yrkandet från Vänsterpartiet 
2. Kommunstyrelsen hemställer till grundskolenämnden och utbildningsnämnden att 

undersöka om fler skolor i Göteborg tillämpar klädkod. 

Yrkandet 
Skolverkets uppfattning är att klädkoder eller skoluniform inte är tillåtna krav att ställa i 
svensk skola. Miljöpartiet delar denna hållning, särskilt som friheten att bära de kläder 
man önskar kan kopplas till yttrandefriheten, så länge ens kläder inte kränker någon 
annan. Om en elev, vårdnadshavare eller annan uppfattar att en skola bryter mot reglerna 
kan de anmäla skolan till skolinspektionen. Vår uppfattning är dock inte att problemet 
med klädkoder är så utbrett att skolinspektionen bör lägga sina resurser på en bred 
granskning av alla friskolor.  

Göteborg har stora problem med skolsegregationen och att införa klädkod har som syfte 
att förstärka denna segregation och visa att vissa elever inte är välkomna på skolan. Det är 
inte acceptabelt. Vi vill därför att utbildningsnämnden undersöker om fler skolor än det i 
media omtalade Jensen tillämpar klädkod.   
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Yrkande angående hemställan till 
Skolinspektionen att granska friskolors 
klädkoder 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen:  

1. Kommunstyrelsen hemställer till Skolinspektionen att genomföra tillsyn på samtliga 
friskolor i Göteborg för att granska om att de har klädkoder eller andra 
rekommendationer som inte följer lagstiftning, kan leda till ökad segregation eller 
diskriminering.  

Yrkandet  
Skolpersonal och experter i skolfrågor har länge larmat om hur vinstdrivande 
friskolekoncerner arbetar aktivt för att sortera bort elever från socioekonomiskt svagare 
områden och därmed bidrar till en ökad segregation. Ett exempel på detta är hur 20 skolor 
i Göteborg helt saknar nyanlända elever, 18 av dessa är friskolor.  

Det är därför med stor oro vi under den gångna veckan har följt hur friskolekoncernen 
Jensen informerat vårdnadshavare och elever om vilka kläder som anses vara oacceptabla 
på deras skola. Samma koncern redovisar också hur de har bytt ut elevunderlag från att ha 
haft majoriteten elever från socioekonomiskt svaga områden till att ha motsatsen. 
Klädkoden används som en av flera metoder för att sortera bort elever som 
friskolekoncernen inte anser vara önskvärda.  

Enligt Skolverket omfattas elevers rätt att ha på sig de kläder de vill av den 
grundlagsskyddade yttrandefriheten, och kan endast begränsas utifrån exempelvis väder 
eller säkerhet. Skolors eventuella begränsningar av kläder måste givetvis följa lagstiftning 
och får inte ha som syfte att spä på segregation, eller att diskriminera vissa grupper eller 
individer. Vi har varken skoluniform eller generella klädkoder på skolor och de 
principerna ska följas av alla, även friskolor.  

Forskningen visar är att klädrestriktioner i skolmiljö inte har någon korrelation till 
närvaro, beteende eller kriminalitet. Forskning visar tvärtom att klädrestriktioner i vissa 
fall leder till sämre akademiska resultat. Skolan ska vara en plats för alla elever oavsett 
bakgrund, ekonomiska möjligheter eller personliga preferenser gällande kläder. Det är 
helt avgörande att säkerställa att samtliga skolor i Göteborg lever efter de demokratiska 
principerna och respekterar elevernas grundlagsskyddade rättigheter.   

Mot bakgrund av den information som nu framkommit finns det anledning för Göteborg 
att hemställa till Skolinspektionen att utöva tillsyn på samtliga friskolor för att granska 
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om de har någon form av klädkoder, hur dessa påverkar segregationen, och om de 
systematiskt diskriminerar elever genom sådana rekommendationer och riktlinjer.  
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