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Yrkande angående – Yrkande från V om att 
hemställa till Skolinspektionen att granska 
friskolors klädkoder 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att hemställa till Skolinspektionen om att 
omgående tydliggöra rättslig praxis för fristående huvudmäns marknadsföring så att 
den inte strider mot lagstiftningen avseende alla barns lika rätt till utbildning. 

2. Yrkande från Vänsterpartiet om att hemställa till Skolinspektionen att granska 
friskolors klädkoder avslås. 

3. Yrkande från Miljöpartiet om att hemställa till grundskolenämnden och 
utbildningsnämnden att undersöka om fler skolor tillämpar klädkod avslås. 

Yrkandet 
Friskolors användande av olika klädkoder ingår i ett bredare signalsystem som i grunden 
handlar om att sortera ut önskvärda barn från de ej önskvärda. Därför spelar 
uppmärksamheten kring friskolors klädkoder de fristående huvudmännen rätt i händerna. 
Att putsa på sin fasad - och få medial uppmärksamhet för sitt signalerande om klädkoder, 
höga krav och studiero - blir nödvändigt för friskolor som inte kan skryta över kvaliteten i 
undervisningen. Föräldrar vill tro att friskolans signaler om disciplin garanterar trygghet i 
korridorer och klassrum och bra undervisning. Men friskolornas högljudda 
signalmanövrer är egentligen tomt skrammel.  

Det är gratis för en huvudman att prata om höga krav, det är gratis att bedriva kjolmätning 
och det är gratis att stoltsera med förbud mot mjukisbyxor. Att anställa lärare, ge 
personalen bra arbetsvillkor, sätta in särskilt stöd och ha ett ändamålsenligt skolbibliotek 
är däremot dyrt. Det är på lärare, undervisning och arbetsvillkor många av de fristående 
skolorna sparar in, för att kunna ta ut vinst eller fortsätta att expandera sin 
affärsverksamhet. 

Friskolor har generellt lägre andel behöriga lärare, fler elever per lärare och sätter i högre 
grad glädjebetyg. Den upplevda tryggheten och trivseln i skolan är inte heller högre – 
trots att dessa värden ofta är de som signaleras i friskolornas marknadsföring. IES, den 
koncern vars skola uppmärksammats för kjolmätning, ligger till och med under rikssnittet 
avseende studiero och trygghet enligt Skolverkets skolenkät. Vad det handlar om är 
marknadsföringsknep och det finns mycket som talar för att flera av de fristående 
huvudmän som uppmärksammats kring sitt bruk av klädkoder, eller som signalerar att de 
ställer höga krav på elever och deras föräldrar, bryter mot skollagen. Vi vill därför att 
Skolinspektionen omedelbart tydliggör rättspraxis kring marknadsföring av skolor. Alla 
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har lika rätt till utbildning av hög kvalitet och har rätt att utvecklas så långt som möjligt – 
alldeles oavsett klädsel eller sina föräldrars engagemang. Skollagen är tydlig men 
tillämpningen lämnar en del i övrigt att önska. Kring andra frågor har Skolinspektionen 
tydliggjort praxis in i detalj, exempelvis kring vad som gäller elevdatorer och avgifter. 
Det saknas liknande tydlighet kring hur man som huvudman får marknadsföra sin skola. 

Vi hyser sympati med Vänsterpartiets ansats men anser, i likhet med när de lade fram ett 
liknande yrkande år 2020, att deras förslag delvis är felriktat. Problemet är inte att skolor 
har en klädpolicy, vilket man får ha enligt skollagen. Att upprätthålla normer kring 
uppförande och klädsel är framför allt ett föräldraansvar – men ingår faktiskt också i 
skolans fostrande och kompensatoriska uppdrag. I den kommunala skolan upprätthålls 
också dessa normer, men det ska ske respektfullt i enskilda samtal och utan att elever 
skuldbeläggs eller straffas för sin klädsel. Det kan exempelvis handla om stötande texter, 
symboler eller rent vädermässigt felaktig klädsel. Vi vänder oss starkt emot att, som 
Vänsterpartiet, likställa bruk av klädpolicy i skolan med hederskultur vilket kan tolkas 
som att relativisera en särskilt avskyvärd kriminalitet som inbegriper hot om social 
uteslutning från familjen, våld och mord.  

Skulle staden som huvudman få kännedom om liknande händelser om kjolmätning, och 
rent sexistiska uttalanden från ledningen i en kommunal skola, skulle det föranleda kritik 
och åtgärder. När det gäller fristående skolor saknar kommunen insyn och rådighet att 
agera – vilket inte minst blivit tydligt i Göteborg i processen kring 
Römosseskolan/Framstegsskolan. Den extremt liberala lagstiftningen kring friskolor är 
ett haveri som har lett till framväxten av vinstmaximerande koncerner och fristående 
flumskolor där ytligt signalerande är viktigare än kunskap och undervisning. 
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Yrkande angående hemställan att granska 
skolors klädkoder 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1) Avslå yrkandet från Vänsterpartiet 
2) Avslå yrkandet från Miljöpartiet 

Yrkandet 

Skolinspektionen arbetar för att alla barn och elever ska få en likvärdig utbildning av god 
kvalitet i en trygg miljö. Inspektionen har i uppdrag att säkerställa att skolor, kommunala 
såväl som fristående, följer lagar och regler vilket sker inom ramen för inspektionens 
tillsyn och regelbundna granskningar. De i media återgivna händelserna på en friskola, 
som föranlett yrkandet från Vänsterpartiet, kan bli föremål för sådana granskningar. 

Vår egen grundskole- och utbildningsförvaltning har ett omfattande uppdrag med många 
angelägna arbetsuppgifter. Att genomföra en undersökning kring vilka skolor i Göteborg 
som eventuellt tillämpar en klädkod är inte en sådan uppgift.  

Mot denna bakgrund bör yrkandena från Vänsterpartiet och Miljöpartiet avslås. 
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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 kan förstärka 
denna segregation och visa att vissa elever inte är välkomna på skolan. Det är inte 
acceptabelt. Vi vill därför att Grundskolenämnden och Utbildningsnämnden ska 
undersöka hur många skolor i Göteborg som tillämpar klädkod. Denna undersökning ska 
även gälla friskolor i Göteborg.  
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Yrkande om att hemställa 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 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 att under 
2020 saknade 20 skolor i Göteborg helt nyanlända elever, 18 av dessa var friskolor.  

Det är därför med stor oro vi under den gångna veckan har följt hur ännu en 
friskolekoncern har infört klädkoder i strid med skollagen, denna gång en av 
Internationella Engelska Skolans grundskolor i Täby. Det ingår inte i skolans uppdrag att 
moralisera över elevernas klädval, skolan ska vara fri från skambeläggande av elever och 
hederskulturliknande regelverk. Det är synnerligen anmärkningsvärt att en 
friskolekoncern, som driver flera skolor i Göteborg och inom kort planerar att starta 
ytterligare en grundskola i kommunen, har som policy att bedöma anständigheten på 
flickors kjollängder och dela ut klädesplagg för att de ska skyla sig.  

Vänsterpartiet har tidigare uppmärksammat kommunstyrelsen på att friskolekoncernen 
Jensen informerat vårdnadshavare och elever om vilka kläder som anses vara oacceptabla 
på deras skola. Jensen redovisade då också hur de har bytt ut elevunderlag från att ha haft 
majoriteten elever från socioekonomiskt svaga områden till att ha motsatsen. Klädkoden 
har använts 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.  
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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 återigen har framkommit, finns det anledning 
för Göteborgs stad att hemställa till Skolinspektionen att utöva tillsyn på samtliga 
friskolor i staden för att granska 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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