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ABSTRACT
During the last decades, the public sector in Western democracies has undergone
drastic changes. These changes have meant privatization and a more diverse
service provision. Because of privatization, activities that were previously reserved
for the public sector can now be conducted by the private sector. This has led to the
traditional hierarchical model to be challenged by a new governing style through
market mechanisms, which was introduced during the 1980s. Both the hierarchical
model and market model have since been supplemented by the network model
that was introduced in the 1990s. The new organization has meant that steering is
currently done in a complex environment with varying outcomes. In the
foreground of the theoretical concepts that captures the development described
earlier is governance. The starting point of the governance perspective is that the
traditional bureaucracy model for governing is challenged by new forms of
organization and steering.
In the early 1990s, it became possible, due to a change in legislation, to start
independent schools with public funding. This legislation change has had a major
impact on the Swedish school system in terms of organization and steering issues.
The purpose of this thesis is to investigate how the ideals of hierarchy, market and
networking appear in the municipal steering of the local school system, and how
these ideals affect the development and the intensity of the conflicts in the
surveyed municipalities. The focus of the empirical study is three municipalities
from the northern parts of Sweden, which are equal in terms of population,
number of school pupils, the number of independent schools and with the same
political majority
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The overall result of the thesis is that different governing ideals affect the levels of
conflict in different ways. The municipality governed by marked ideals exhibit the
highest degree of conflict and the municipality governed by the network ideal
exhibit lower levels of conflict. The municipality governed by the hierarchical ideal
in the middle of the conflict scale.
Keywords: Governing ideals, Governance, Independent schools, Conflict, Local
government
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1. INLEDNING

Under de senaste årtiondena har de västerländska demokratiernas offentliga
sektor genomgått stora reformförändringar. Förändringarna har inneburit
privatisering, marknadsanpassning och en mer heterogen serviceproduktion. På
grund av dessa förändringar kan verksamhet som tidigare var förbehållet offentlig
sektor i dag bedrivas i privat regi. Detta har lett till att den traditionella hierarkiska
styrningsmodellen utmanas av styrning via marknadsmekanismer som gjorde sitt
intåg under 1980-talet. Både den hierarkiska modellen och marknadsmodellen har
därefter kompletterats av styrning via nätverk som introducerades under 1990talet. Den nya organiseringen har inneburit att styrningen idag sker i en komplex
miljö med varierande utfall.
I förgrunden för den teoretiska begreppsutveckling som fångar utvecklingen står
governance. Utgångspunkten i governanceperspektivet är att den traditionella
weberianska byråkratin utmanas av nya former av organisering och styrning. I
Webers idealbyråkrati är privat och offentligt strikt separerat och byråkratin ses
som en neutral genomförare av de beslut som de folkvalda har fattat (Kjaer,
2004:20–25).

De politiska förändringarna som den offentliga sektorn har

genomgått har utmanat den hierarkiska ordningen. Uppkomsten av nya
förutsättningar för att organisera samhället har lett till nya processer och metoder
för styrning och medverkat till en ny och förändrad roll för den styrande (Björk
m.fl. 2003:25). Hedlund & Montin (2009) karakteriserar, i en svensk kontext,
utvecklingen som en rörelse från centralstyrning till interaktiv samhällsstyrning.
De betonar att den nya typen av styrning innebär en utveckling av ett ömsesidigt
samspel mellan olika aktörer (Hedlund & Montin, 2009:7). Deras utgångspunkt är
att komplexiteten i styrningen ökar när fler aktörer är involverade i
förverkligandet av politiken.
Enligt den brittiske statsvetaren och pionjären inom området, R. A. W. Rhodes
(1996), innebär den nya situationen att de styrande kan välja mellan olika
”governing structures” (Rhodes, 1996:653). Organiseringen kan vara hierarkisk,
nätverksbaserad eller marknadsorienterad (Kjaer 2004:191). Staten får då olika
roller och dess verksamhet ges olika stort utrymme. Det innebär att de styrande
har ett handlingsutrymme och kan anpassa sitt sätt att styra utifrån i grunden tre
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olika

perspektiv.

Den

hierarkiska

modellen

är

den

traditionella

förvaltningsmodellen och bygger på en tydligen över- och underordning mellan
aktörerna, samt en uppdelning mellan politik och förvaltning. För att reglera
förhållandet mellan de som använder servicen och de som tillhandahåller den,
framhåller däremot marknadsmodellen att det är viktigt att introducera
konkurrens och marknadslika mekanismer när offentliga tjänster erbjuds.
Modellens syfte är att ersätta de traditionella relationerna mellan aktörerna i den
hierarkiska modellen med marknadsinspirerade relationer som exempelvis kan
baseras på ett avtalsförhållande mellan parterna. Marknadsmodellen fokuserar
också på prestationer. Det övergripande målet är att skapa ett system med en stark
och tydlig fokus på kundorientering och konkurrens samtidigt som målet är att
skapa

effektiva organisationer vilka som kapar kostnaderna i den offentliga

verksamheten. Marknadsmodellen bygger således ett system som präglas av
fragmentering, konkurrens och separerade kostnadsställen som upprätthåller en
distans mellan aktörerna (Stoker, 1999:3–4). Nätverksmodellens grundläggande
utgångspunkt är att aktörerna måste dela målsättning och engagemang och att de
litar på varandra för att de ska kunna upprätthålla långvariga, ickehierarkiska
relationer. Nätverksmodellen lägger också tyngdpunkten på helhet och vikten av
en att hela organiseringen hålls samman under en och samma målsättning (Stoker,
1999: 4). Vilket ideal som får genomslag är alltså en fråga för dem som styr. Det
handlar till viss del om att kunna välja mellan olika konkurrerande styrideal
(Meuleman, 2008:1). De tre idealen innebär inte att det ena utesluter det andra.
Ibland kan styrningen ske genom en mix av två eller flera ideal. Louis Meuleman
beskriver att den nya styrningen som uppstår skapas i en dynamisk process mellan
dessa ideal (Meuleman, 2008: xi). Styrningen kan alltså ske med utgångspunkt i ett
styrideal, men med inslag av de andra och blir då en mix av olika ideal.
Styridealen aktualiseras genom de förändringar som den offentliga sektorn har
genomgått. De nya formerna för organisering handlar bland annat om
privatisering av offentlig verksamhet. Nya aktörer tillåts bedriva verksamhet som
tidigare var förbehållen offentliga aktörer. Det nya systemet innebär att
serviceproduktion kan utföras av både offentliga och privata huvudmän. Den nya
ordningen innebär ett inslag av marknadstänkande inom offentlig sektor där de
privata och de offentliga huvudmännen ska konkurrera om utförandet för att
uppnå effektivitet och högre kvalitet. Omregleringarna har ökat komplexiteten i
systemet genom att fragmenteringen har ökat, vilket i sin tur beror på att fler
aktörer är involverade i den policyskapande processen. Samtidigt förutsätts dessa
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aktörer agera i samförstånd. I governanceperspektivet förutsätts de ha
gemensamma mål och sträva åt samma håll . (Hedlund & Montin, 2009:22). I
synnerhet när governance används synonymt med nätverksstyrning, menar
förespråkarna att policyskapande i nätverken utgår från ett samförstånd mellan
aktörerna. Dock reses frågan om hur konflikter utvecklas mellan aktörer när det
hierarkiska idealet eller marknadsidealet slår igenom i hur den styrande styr.
Syftet med avhandlingen är att undersöka hur styrideal, hierarki, marknad och
nätverk framträder i den kommunala styrningen av det lokala skolsystemet, samt
hur dessa styrideal påverkar utvecklingen av och intensiteten i målkonflikter de
undersökta kommunerna.
Utgångspunkten för syftets formulering vilar i grunden på två antaganden. Det
första

är

governanceperspektivet

utgångspunkt

att

den

hierarkiska

styrningsmodellen kommit att utmanas av idealet om nätverk och marknad. Den
traditionella styrningsteorin har antingen fokuserat på att beskriva hierarkiska
eller icke hierarkiska styrningsmodeller (se exempelvis Pierre & Peters, 2000). Till
skillnad från den hierarkiska modellen är inslaget av auktoritet och sanktioner
reducerat i governancestyrning. Tanken bakom resonemanget är att aktörerna
inom den nya samhällsordningen delar samma målsättning och samma
värderingar vilket gör att sanktioner och auktoritet inte är relevanta styrmedel.
Detta antagande gäller framförallt nätverksstyrning där antagandet är att
aktörerna i nätverket delar samma målsättningar och är ömsesidigt beroende av
varandra. Vad avser den hierarkiska modellen är styrningen baserad på just
auktoritet och hierarki vilket utmanar antagandet om en ny styrning där auktoritet
och sanktioner är reducerat. Marknadsstyrning utgår från konkurrens mellan
aktörerna och att mångfald skapar en bättre verksamhet och det är marknadens
mekanismer som sköter regleringen av marknaden. I ett governanceperspektiv
finns

således

tre

olika

utfall

i

hur

kommuner

kan

styra.

Genom

governanceperspektivet kan vi dock förstå hur styrning i komplexa miljöer
fungerar med en mångfald av aktörer.
Det andra antagandet baserar sig på att governanceperspektivet utgår från att
policyskapande sker i en konsensusmiljö. Detta antagande kan dock ifrågasättas.
Genom omorganiseringen av den offentliga sektorn etablerar sig huvudmän i
skolsektorn som verkar inom en annan institutionell logik än det offentliga
skolväsendet. Privata aktörer kan ha andra målsättningar än de offentliga
3

aktörerna,

vilket

skapar

spänningar

i

systemet.

Inom

den

senare

organisationsforskningen har dock mer och mer fokus riktats mot system där det
råder heterogenitet bland aktörerna och där den institutionella konstruktionen
vilar på principer som är varandras motpoler (se exempelvis Lounsbury, 2007,
2008). I fallet med friskolor innebär det att två olika normsystem möts som
innehåller grundläggande, institutionella konflikter. Om det råder organisatorisk
heterogenitet är det ur en normativ synpunkt de styrandes uppgift att kunna styra
verksamheten utan att det uppstår en konflikt.
Det andra antagandet väcker också den empiriska frågan om hur, vad och vem
som styr i det lokala skolsystemet. Det centrala med governance handlar om hur
kommunen utför sina uppgifter snarare än vilka uppgifter som utförs (Richards &
Smith 2002:279). Centrala frågor blir då hur kommunerna styr, samt vad det är
kommunerna styr. Till detta anlägger studien ett perspektiv på olika aktörers
inflytande i det lokala skolsystemet och frågan om vem det är som styr. Orsaken är
att det i heterogent och komplext styrsystem kan finnas en otydlighet i vad och hur
den styrande styr, samt vem det är som styr. Detta behandlas i en
förvaltningspolitisk aspekt på grund av att dessa frågor kommit att spela en allt
mer

central

roll

i

den

New

Public

Management-inspirerade

(NPM)

reformpolitiken. Den traditionella uppdelningen mellan politik och förvaltning
finns fortfarande kvar, men gränsen har blivit mindre skarp i den praktiska
politiken. I och med att de valda kommunerna är föremål för en mer
marknadsinspirerad reformpolitik som skapar konflikter, bör omfattningen av
konflikterna undersökas. Den empiriska frågan blir att undersöka hur intensiva
konflikterna är. Det kan handla om att aktörerna i skolsystemet har olika
målformuleringar och stanna vid det. Skolor med olika målformuleringar
kompletterar varandra och konflikten kanske har en lågintensiv karaktär.
Målkonflikter kan dock eskalera och utvecklas till högintensiva konflikter där
aktörerna blockerar varandras verksamheter och där det exempelvis sker en
exkludering av elever. Figur 1.2 får illustrerar avhandlingens övergripande syfte.
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Styrning

Konfliktutveckling

Figur 1.1 Modell över avhandlingens övergripande syfte
Syftet för studien är operationaliserat i följande frågeställningar:
1.

I vilken utsträckning kännetecknas de utvalda kommunerna av konflikter
inom skolpolitiken?

2.

Hur påverkar styrningens form och innehåll konflikterna i skolpolitiken?
Formstyrningen avser frågan om hur kommunerna styr och vem det är som
styr, medan innehållet i detta sammanhang handlar om vad det är
kommunerna styr.

Syftet med den första forskningsfrågan är att undersöka konflikter mellan
kommun, i form av kommunala nämnder och förvaltningar, samt fristående
skolor. Det handlar alltså inte om konflikter inom kommunen eller mellan politiska
partier, utan om det styrideal som framträder och vilka aktörer som är
framträdande i den kommunala styrningen. Frågan om vad kommunerna styr
påverkas också av formfrågan. Vad kommunerna styr avser resursstyrningen,
d.v.s. hur kommunerna styr var resurserna ska gå och på vilket sätt detta sker. Den
innehållsliga dimensionen är alltså intimt förknippad med formfrågan.
I fokus för den empiriska undersökningen står både den kommunala och den
fristående gymnasieskolan. Anledningen till valet är att marknadsanpassningen
har

varit

mest

omfattande

inom

gymnasieskolan.

Genom

decentraliseringsreformen i slutet av 1980-talet har ansvaret för skolan delegerats
till kommunerna.

1.1 Kommunen och skolans styrning
Avhandlingen tar avstamp i den lokala politiska nivån, vilket ter sig tämligen
självklart från ett antal utgångspunkter. För det första är ansvaret för skolan
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decentraliserat till kommunerna, vilket innebär att kommunerna ansvarar för
skolans organisering på lokal nivå. För det andra har de konflikter som utspelats
inom skolpolitiken på nationell nivå kommit att flyttas till den lokala politiska
nivån på grund av decentraliseringen. För det tredje har skapandet av en lokal
utbildningsmarknad på lokal nivå kommit att utmana den hierarkiska
styrmodellen. Särskild tyngdpunkt läggs på den politiska styrningen av
gymnasieskolan eftersom den lokala utbildningsmarknaden är mer välutvecklad
på gymnasienivå än på grundskolenivå.
Decentraliseringen av skolan var en av det förra seklets största skolpolitiska
reformer och indirekt en förutsättning för beslutet att ge friskolor1 rätt till
kommunalt bidrag. Det, tillsammans med beslutet att låta fristående skolor erhålla
kommunalt bidrag

har skapat ett nytt skolsystem som innehåller betydande

skillnader i utformningen, i relation till sina föregångare. Förändringarna har varit
så pass stora att skolväsendet i grunden har ändrat karaktär (Lidström & Hudson,
1995). Omregleringen av skolan har inneburit en mångfald av aktörer och en
förändrad politisk styrning (Pierre m.fl., 2008:9). Fler aktörer är delaktiga i
skapandet och genomförandet av skolpolitiken. Antalet skolhuvudmän har
exempelvis ökat till följd av omregleringen. Genom kommunaliseringen fick
kommunerna huvudansvaret för de obligatoriska och de frivilliga skolformerna.
Till det kom möjligheten för privata huvudmän att starta fristående skola, vilket
har skapat en mer heterogen organisering av skolan med en rad olika huvudmän
och inriktningar. Utvecklingen utmanar det traditionella perspektivet för styrning,
nämligen den hierarkiska modellen.
Den offentliga verksamheten var tidigare en mer sammanhållen sektor med färre
utförare av social service. Ett framträdande drag i det nya systemet är en ökad
grad av valfrihet och skapandet av marknadslika strukturer, så kallade kvasimarknader. Införandet av valfrihet och konkurrens mellan skolorna har skapat
kvasi-marknader där fler skolaktörer konkurrerar om eleverna, men fortfarande
med en offentlig finansiering (Fredriksson, i Pierre m.fl. 2008:180). Förändringarna
har också påverkat kommunerna. Tidigare var de producenter av offentlig service,
men när det gäller skolan har kommunernas roll förändrats genom friskolornas
expansion. I dag ska de främst skapa förutsättningar för serviceproduktionen
1

Friskola avser en skola med en annan huvudman än kommun eller landsting.
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genom att se till att servicen kan finansieras och produceras (Benyon & Edwards, i
Stoker, 1999:145).
Att decentralisera brukar betecknas som ett led i marknadsanpassningen av den
offentliga verksamheten (Pierre m.fl. 2008: 9, Premfors, m.fl. 2003: 27).
Skolreformerna ändrade förutsättningarna för skolans arbete inom flera viktiga
områden, bland annat genom ökad lokal styrning och konkurrensutsättning. När
det gäller decentraliseringen av skolan har det handlat om att överlåta både ansvar
och resurser från staten till kommunerna. Det finns i den ”nya” skolan ett antal
exempel på hur skolans styrning och institutionella arrangemang skapar
spänningar och konflikter mellan exempelvis olika mål, normer och värderingar
(Pierre, m.fl. 2008:1). Spänningarna har sin grund i två olika former av organisering
och styrning: offentlig och privat (Premfors m.fl. 2003). De olika aktörerna
förutsätts ha olika mål och värderingar vilka står i konflikt med varandra. Den här
typen av reformer brukar tillskrivas New Public Management (NPM), en speciell
organiserings- och styrfilosofi inom governanceperspektivet som bygger på att den
offentliga sektorn ska marknadsanpassas (Peters 2001, Pierre & Peters, 2000).
Organisering och styrning enligt NPM innehåller inslag från den privata sektorn
och den offentliga sektorn förutsätts dra fördelar av det privata inslaget.
Styrningen sker enligt principer som är hämtade från det privata näringslivet och
den offentliga verksamheten förväntas ta efter de ideal som gäller i syfte att öka
närheten till kunderna, öka flexibiliteten och öka valfriheten för de som brukar
tjänsterna (Rhodes i Pierre & Peters, 2000: 56)
I och med decentraliseringen av ansvaret för skolan har kommunens roll inom det
skolpolitiska området förändrats.

Den första och kanske

mest centrala

utgångspunkten för det kommunala ansvaret för skolan grundar sig på det
kommunala självstyret. Regeringsformens portalparagraf stipulerar att det svenska
folkstyret ska förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick
och genom ett kommunalt självstyre (Regeringsformen, 1 §).
Kommunerna har ofta varit föremål för omfattande organisationsförändringar och
fler och fler uppgifter har ålagts dem. Under 1900-talets första hälft flyttade många
människor in till städerna, vilket ställde en rad nya krav på kommunerna. Under
1950- och 1970-talen genomfördes två stora kommunsammanslagningar för att
möta utmaningarna. Efter sammanslagningarna handlade mycket av lokalpolitiken
om kommunerna som servicedemokratier, där den främsta uppgiften är att sköta
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den omfattande samhällsservicen (SOU 2000:1). Kommunernas stora expansion
fortsatte under 1970- och 1980-talen, vilket väckte frågan kring den starka centrala
styrningen av kommunernas verksamhet. Kritiken gick ut på att den statliga
styrningen av kommunerna vara odemokratisk eftersom de som omfattades av
styrningen inte kunde påverka den. Svaret från staten blev decentralisering. Syftet
med åtgärderna vara att sprida makt och inflytande till lokala aktörer, vilket skulle
skapa en bättre lokal demokratisk förankring. En annan förklaring till
decentraliseringen som lyfts fram är svårigheterna med att styra omfattande
välfärdssystem.
Andra argument förl decentraliseringen utgår från en insikt om de senare årens
ekonomiska utveckling. Under 1980-talet blev statens finanser allt mer
bekymmersamma. När kommunerna fick ett större ansvar för produktion av
välfärdstjänster, vilka skulle produceras utifrån lokala förhållanden, så skulle
också

resurserna

användas

mer

effektivt

(Quennerstedt,

2006:36).

Att

decentralisera välfärdsproduktion till kommunerna gav också möjligheter att
privatisera en del av serviceproduktionen. Marknadens mekanismer ansågs ha en
positiv inverkan på verksamheten genom konkurrens och ett mer effektivt
utnyttjande av resurserna. Decentraliseringen av ansvaret för skolan och
möjligheten för fristående skolor att få kommunalt bidrag för sin verksamhet
skapade kvasi-marknader på lokal nivå. Tanken med de fristående skolorna är att
de dels ska utgöra ett komplement till de kommunala skolorna när det gäller
pedagogik och utbud, dels vara konkurrenter till de kommunala skolorna för att
på så sätt stimulera till högre kvalitet i skolorna.
I ett kommunalt sammanhang finns det olika syn på governancestyrning kontra
den traditionella, hierarkiska styrningsmodellen. När det gäller den lokala
politiska nivån, ges ett flertal bilder för hur governance utvecklas. En bild ger vid
handen att en interaktiv samhällsstyrning på lokal nivå förekommit under lång tid
och att relationerna mellan stat och kommun i Sverige har bestått i förhandlingar
mellan de båda nivåerna. I ett historiskt perspektiv har kommunerna också en lång
historia av kontakter med olika samhällsintressen, vilket gör att den interaktiva
samhällsstyrningen har varit ett naturligt inslag i det lokala politiska livet i
Sverige.
En annan bild målar upp en utveckling där en interaktiv samhällsstyrning har
utvecklats i kommunerna sedan den senaste stora kommunsammanslagningen,
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vilken ledde till en mer sammanhållen kommunal förvaltning. Hedlund & Montin
(2009) menar att den beskrivningen måste ses som en historisk parentes. Szücs &
Strömberg (2006) är inne på samma linje och menar att ”local governance” är det
samma som ”local government”. De framhåller i sin studie att den kommunala
makteliten fortfarande består av kommunalråd, förvaltningschefer och politiska
företrädare. En invändning mot detta resonemang, som Hedlund & Montin (2009)
lyfter fram, är att det även i ovannämnda studie framkommer att de politiska
ledarnas horisontala nätverk har ökat (Hedlund & Montin, 2009: 24-25 ). Till detta
kan läggas att det som i svensk och internationell forskning betecknas som ”local
governance” främst avser tiden efter 1970-talet, där särskild tonvikt läggs vid
förändringarna som genomfördes under framför allt 1980-talet (Hedlund &
Montin, 2009:24).
Trots dessa förändringar är den hierarkiska modellen för styrning fortfarande
aktuell. I synnerhet på den lokala utbildningsmarknaden finns det fortfarande en
tydlig över- och underordning mellan systemets olika aktörer. Det gäller bland
annat kvalitetsarbetet och finansieringen av verksamheten, samt ansvaret för
eleverna som vilar på kommunerna. Dessa tre element är ett utryck för den
hierarkiska modellens relevans på den lokala skolmarknaden. Marknaden
upprätthålls genom att aktörerna konkurrerar om eleverna och hierarkin
upprätthålls genom att kommunerna har det övergripande ansvaret för eleverna
och för finansieringen av fristående och kommunala skolor. Organiseringen av
dagens skolsystem bygger på två motsatta principer: dels marknad genom
konkurrens, dels hierarki genom kommunernas ansvarar för finansiering och
elever. Den första principen innebär att verksamheter tillåts konkurrera med
varandra och att medborgarnas inflytande uttrycks i en konsumentroll, genom att
de väljer den ”bästa produkten” (Pierre & Peters, 2000: 15-19). Förändringarna
innebär också att det offentliga har mindre möjligheter att utöva ett demokratiskt
inflytande, bland annat genom att en stor del av makten kring hur undervisning
bedrivs och organiseras förskjuts till privata aktörer.
Regleringen av dagens skola är offentlig. Staten har det övergripande ansvaret för
de fristående och kommunala skolornas kvalitet. I de fristående skolorna har
Skolinspektionen ett större ansvar för kvaliteten och ansvarar för tillsynen, medan
kommunerna har ett mer indirekt ansvar kopplat till kvalitet och ansvar för
eleverna. De fristående skolorna kan tvingas att delta i kommunernas
kvalitetsarbete och kommunerna har också rätt till insyn i de fristående skolornas
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verksamhet. I kommunala skolor har kommunen det huvudsakliga ansvaret för
kvaliteten
liteten och ska se till att skolorna följer den kommunala skolplanen, medan
Skolinspektionen kontrollerar att de följer den statliga läroplanen. Kommunernas
ansvar sträcker sig till att de ansvarar för eleverna i kommunen, oavsett vilken
huvudman det är som
som ansvarar för elevernas utbildning. Finansieringen är
däremot offentlig genom att kommunerna betalar för eleverna i både de
kommunala och de fristående skolorna. När det gäller undervisningen –
produktionen – så kan den vara både privat och offentlig i det
det nya skolsystemet.
De olika aktörerna inom skolområdet har alltså ett delat ansvar som i många fall är
mer komplext än dikotomin mellan privat och offentligt. Figur 1.2 illustrerar hur
styrningen av skolan ser ut på lokal nivå.

Figur 1.2 Modell över skolans styrning.
Det politiska ansvaret för skolan vilar hos fullmäktige och ansvarig nämnd. Där
formuleras de övergripande målen för skolverksamheten och där arbetas de lokala
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skolplanerna och verksamhetsplanerna fram. Skolförvaltningen genomför den
politik som har formulerats av politikerna och ansvarar för att den får genomslag i
de kommunala verksamheterna. Centrala styrmedel i den kommunala styrnigen är
kvalitetsredovisningar, budget och lokala skolplaner.
Det kommunala ansvaret för de fristående skolorna sträcker sig till budget och
elever. Kommunen ansvarar för att de elever som finns i kommunen erhåller en
utbildning. När det gäller kvalitetsansvaret har kommunerna rätt till insyn i de
fristående skolorna och huvudansvaret för kvaliteten i de kommunala skolorna.
Skolinspektionen i sin tur granskar de kommunala och de fristående skolorna.
Kvalitetsansvaret är således delat mellan staten och kommunerna samt de
fristående aktörerna.
Ur detta perspektiv kan kommunens ansvar sägas vila på två ben: dels ska det
utgöra

ett

demokratiskt

politiskt

system,

dels

ska

det

tillhandahålla

samhällsservice. Dessa två funktioner bör också ses som oavhängiga av varandra.
Politikernas uppgift är att besluta om hur och i vilken omfattning servicen ska
erbjudas till medborgarna. I rollen som serviceleverantör har kommunen krav på
sig att vara effektiv, handlingskraftig och att hålla intäkter och kostnader i balans. I
rollen som politisk arena är bland annat debatt, deltagande och konflikt de
utmärkande dragen (Quennerstedt, 2006:38), en identitetsproblematik som finns
representerad i hela den kommunala organisationen och blir extra tydlig i
målstyrningen. Tanken med målstyrningen, som introducerades i den kommunala
sektorn

i

början

av

1990-talet,

är

att

separera

politikerrollen

och

tjänstemannarollen. Flera författare menar dock att det inte går att separera de
båda rollerna fullt ut (Rothstein, 1997, Lindensjö & Lundgren, 2000).
En viktig skillnad mellan den kommunala skolan och de fristående skolorna är att
de förra i högre grad är underordnade det demokratiska systemets kontrollapparat
(Chubb & Moe, 1988: 1067). Detta eftersom den kommunala skolan är direkt
underställd kommunen. Beslut som rör den kommunala skolan fattas exempelvis i
de demokratiska kanalerna. De fristående skolorna är utsatta för en mer indirekt
form av styrning. En kommunal styrning sker dock även över de fristående
skolorna, främst genom anslagsstyrning och att kommunerna har rätt till insyn i
friskolorna. Den grundläggande tanken med ett friskolesystem är att marknaden
ska reglera utbildningen, både i fråga om tillgång och utbud (Chubb & Moe,
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1988:1067). Styrningen av skolan kompliceras av att skolsystemet bygger på två
organisatoriska motpoler: marknadsstyrning och byråkratisk styrning. Målet för
den NPM-inspirerade reformpolitiken har varit att det offentliga och privata ska
närma sig varandra. Det offentliga förväntas öka kvaliteten på den service som
produceras, exempelvis genom konkurrens.

1.2 Disposition
Jag har valt att organisera avhandlingen på följande sätt. Kapitel 2 ger de teoretiska
utgångspunkterna för avhandlingen och inleds med en genomgång av den aspekt
som ska förklaras, nämligen konfliktnivå. Därefter följer en redogörelse för de
centrala aspekterna av governance och dess utveckling, samt en genomgång av de
tre styridealen: hierarki, nätverk och marknad, vilka ligger till grund för
kommunernas styrning av de lokala skolsystemen. Kapitel 3 utgörs av en
redogörelse för det valda tillvägagångssättet för studien. Det diskuterar valet av de
undersökta kommunerna och motiven för detta, samt vilka aktörer som är
intervjuade och under vilken tidsperiod studien är genomförd. Kapitlet innehåller
också en genomgång av hur materialet har analyseras och bearbetats.
Kapitel 4 är ett historiskt kapitel som tecknar det svenska skolsystemets utveckling,
från det tidiga system där kyrkan var huvudman fram till i dag. I centrum för
kapitlet står de reformer som lett fram till den omreglering som dagens skolsystem
bygger på. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av skolsystemets
förändringar över tid. Kapitel 5 utgör avhandlingens första empiriska kapitel. Det
presenterar friskolornas inträde i det lokala skolsystemet och kommunernas
yttrande över friskolornas ansökningar. Det utvecklar också avhandlingens
beroende faktor. Kapitel 6, 7 och 8 redovisar hur kommunerna styr, med avseende
på olika styrideal. Kapitel 7 fokuserar på vad kommunerna styr och kapitel 8 på vem
det är som styr. I kapitel 7 läggs störst fokus vid kommunernas ekonomiska
styrning eftersom den spänner över både de kommunala skolorna och de
fristående skolorna. I kapitel 8 sker en genomgång av det lokala skolsystemets
olika aktörer och dess påverkan på kommunernas styrning, samt relationen mellan
statens styrning via Skolinspektionen och det kommunala handlingsutrymmet.

12

Avhandlingen avslutas med en teoretisk analys i kapitel 9. Där relateras de olika
styridealen och hur de presenterat sig i de undersökta kommunerna till
konfliktnivåerna mellan aktörerna i kommunerna. Och i kapitel 10 avslutas
avhandlingen med bl.a. rekommendationer om vidare studier.
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2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER
Följande kapitel presenterar de teoretiska utgångspunkterna. Kapitlet inleds med
en genomgång av den tidigare forskningen inom området.

2.1 Tidigare forskning
Organisationsförändringar i skolan och av skolans styrning har ofta varit centrala
teman i den sentida skolforskningen. Övergången från en statlig och hierarkisk
styrningsmodell för skolan, till en decentraliserad, lokal utbildningsmarknad med
flera huvudmän, har skapat organisatoriska förändringar, De gäller både i och
utanför skolan, men även kommunerna som fortfarande har ett stort ansvar för
skolan. Förändringarna har också fått återverkningar på den forskning som
bedrivs. Nya forskningsområden har ersatt äldre områden. Den statsvetenskapliga
forskningen har också den behandlat de förändrade förhållandena, både vad avser
organisationsförändringar och styrningsförändringar. Governanceperspektivet har
stått i förgrunden för denna utveckling.
Som portalfigur för governanceperspektivets utveckling står R.A.W. Rhodes med
sina studier av policyskapande processer i Storbritannien. Rhodes (1997) menar
bland annat att den traditionella modellen, den så kallade Westminister-modellen,
har utmanats av andra former för policyskapande som har funnit sin plats i
politiken. Bland annat sker policyskapande i nätverk där olika aktörer från olika
sektorer kommer samman för att bedriva politik. Utvecklingen kan härledas till att
staten har utmanats genom privatiseringar och avregleringar. På grund av det har
fler aktörer blivit involverade i policyskapandet processer och i förverkligandet av
politiken. Mycket av begreppsutvecklingen och de empiriska studierna är gjorda i
en angloamerikansk miljö (Hedlund & Montin, 2009:8). I den angloamerikanska
begreppsutvecklingen är governance detsamma som nätverksstyrning (jfr Rhodes,
1997, Kjaer, 2004). Vissa forskare menar att governance är kopplat till en mer
hierarkisk form av styrning (jfr. Pierre & Peters, 2000, Kjaer, 2004), medan andra
menar att den hierarkiska modellen fortfarande är relevant och att den har
kompletterats av governanceinspirerade styrningsmodeller. En av dem är
nätverksstyrning och en annan marknadsstyrning. Forskaren Louis Meuleman
(2008) undersöker mixen av de båda modellerna.
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Studien av Louis Meuleman (2008) kan nämnas som ett exempel på forskning om
organisationsförändringar och förändrad styrning. Studien utgår från styrningen
inom olika policysektorer och de styrideal som framträder . Meuleman undersöker
bland annat miljöpolicyn i Nederländerna, Storbritannien och Tyskland,
policyskapande i ett närbyråkratsperspektiv, samt vilken roll olika styrideal spelar
i policyskapande och implantering inom dessa två olika policysektorer. Hans
slutsats är att de tre styridealen är sammankopplade med varandra och att de
uppträder på olika sätt i de olika policysektorerna. De olika idealen kan försvaga
varandra, men också öka varandras möjligheter. Meuleman menar att hierarki
ibland kan användas för att stimulera marknadsstyrning och nätverksstyrning. Det
senare används ibland för att optimera marknadsstyrning och hierarkisk styrning,
medan marknadsstyrning ibland används för att göra hierarkisk styrning mer
effektiv och nätverksstyrningens processer kortare och mindre kostsamma
(Meulemann, 2008:305).
Det finns olika syn på de fenomen som beskrivs i governancelitteraturen, i
synnerhet när fokus vänds mot den lokala politiska arenan. I en studie från 2006
menar Szücs & Strömbergs att governance på lokal nivå är detsamma som
government. På lokal nivå är den hierarkiska modellen för styrning i allra högsta
grad relevant. Författarna menar att det inte råder någon egentlig skillnad mellan
local government och local governance (Szücs & Strömberg, 2006:29). På lokal nivå
innebär inte governanceförändringarna så stor skillnad vad avser styrning, enligt
författarna.
Ett

antal

studier

har

analyserat

organisationsförändringar

och

ändrade

styrningsförhållanden i skolan. I böckerna ”Politisk styrning och utbildningsreformer”
(1986) och ”Utbildningsreformer och politisk styrning” (2000) analyserar Bo Lindensjö
och Ulf P. Lundgren bakgrunden till utvecklingen. Författarna utgår från
historiska och ideologiska förändringar i sina teoretiska analyser av skolans roll i
samhället och hur den tagit sig uttryck genom åren. Även statsvetarna Anders
Lidström och Chris Hudson analyserar de organisatoriska förändringarna och den
förändrade styrningen av skolan i boken ”Skola i förändring” (1995). Liksom
Lindensjö och Lundgren anlägger de främst teoretiska perspektiv på skolans
förändringar. Hudson och Lidström, samt Lindensjö och Lundgren, anlägger också
ett makroperspektiv på utbildningsreformerna, medan tämligen obetydlig fokus
riktas mot den lokala politiska nivån.
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I sin avhandling Kommunen som part i utbildningspolitiken (2006) undersöker
pedagogen

Ann

Quennerstedt

styrning

och

kommunernas

roll

i

utbildningspolitiken. Quennerstedt finner att storstadskommunerna är mer
ideologiskt färgade än landsbygdskommunerna. I den socialdemokratiskt styrda
storstadskommunen anger intervjupersonerna att majoriteten i kommunen inte
bedriver en politisk styrning av skolan och inte stödjer etableringen av fristående
skolor. Kommunens skolpolitik handlar istället om att värna om en stark position
för den kommunala skolan. I majoritetspolitikernas kommunala skola vill alla gå,
medan oppositionen vill ha ett annat system (Quennerstedt, 2006:166).
Resonemanget är tämligen logiskt eftersom urvalet av kommuner bland annat
grundar sig på olika politisk majoritet och eftersom friskolornas etablering inte
undersöks fullt ut. Dessutom undersöker Quennerstedt enbart grundskolor.
Urvalet inkluderar både små och stora kommuner. Quennerstedt undersöker
däremot inte den kommunala utbildningsmarknaden som denna avhandling avser
att göra.
Det finns få studier om friskolor och kopplingen till lokal politisk styrning. Ett
teoretiskt bidrag är Ann Quennerstedts kapitel ”Kommunens ansvar och inflytande på
skolområdet” i antologin ”Skolan som politisk organisation” (Pierre m.fl., 2008). Där
gör författaren en diskursanalys av vilken roll kommunen antar i den kommunala
skolpolitiken. Friskolan används som ett exempel för att belysa teorierna som
Quennerstedt även undersökte i sin avhandling. De empiriska studierna där
fristående skolor har ingått har ofta varit så kallade ”performance studier” vilka
fokuserat på prestationer i skolan. Inom ramen för dessa studier har forskarna
jämfört hur både kommunala och fristående skolor presterar i olika avseenden
(Chubb & Moe, 1988, Andersen, 2008). Studierna har dock inte fokuserat på de
förvaltningspolitiska aspekterna av det förändrade skolsystemet, vilket denna
avhandling avser att göra.
Statsvetaren Linda Rönnbergs avhandling ”Tid för reformering. Försöksverksamheten
med slopad timplan i grundskolan”(2007) analyserar styrning ur ett nationellt
perspektiv där styrmedlet timplaner är utgångspunkten. Skolan har också
studerats av statsvetare ur ett deltagardemokratiskt perspektiv som ett exempel på
governancestyrning via samverkan. I sin avhandling ”En skola i demokrati?” (2004)
undersöker Maria Jarl från Göteborgs Universitet brukarstyrelser i skolan i två
kommuner. Hon söker svar på frågan om deltagandets demokratieffekter på
individnivå varierar med de organisatoriska förutsättningarna i kommunen.
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Ofta präglas governancelitteraturen av att policyskapande i en governancemiljö
sker i konsensus (Lantto, 2005:4). Men antagandet att governance och reformer
som förknippats med det perspektivet innebär konsensus har kritiserats av ett
antal forskare som har studerat kopplingen mellan governance-inspirerade
reformer och konflikt. Statsvetaren Johan Lantto (2005) menar att litteraturen kring
dessa reformverksamheter ofta präglas av en konsensusanda. Resultatet är istället
det motsatta: i många fall ökar konflikterna till följd av reformerna eftersom
makten förskjuts från den politiska arenan till andra aktörer och arenor (Lantto,
2005:4). Strävan efter samförstånd försvåras också av att reformerna har hämtat
mycket av sin inspiration från näringslivet och dess sätt att arbeta. Henry Bäck
(2000) har också studerat reformverksamheten. Han menar att problemet är att de
NPM-inspirerade reformerna förespråkar en demokrati som präglas av ett
deliberativt lösande av gemensamma problem, snarare än en demokrati som är en
arena för intressekamp, konfliktlösning och konflikthantering (Bäck, 2000, s. 197).
Att hämta inspiration från näringslivet till olika reformer passar inte alltid i
politiken eftersom politikerna inte ges tillräckligt utrymme att uttrycka konflikter
och oenighet. Enligt Björn Rombach (1991) beror det bland annat på att
näringslivet och politiken har två helt olika principer för hur de fungerar. I
politiken är en uppgift att driva olika intressen eller föra fram åsiktsskillnader. I
näringslivet rekryteras människor som har som uppgift att bidra med kompetens
eller kontakter. Rombach menar att den styrningsfilosofin inte passar politiska
organisationer

eftersom

de

ska

spegla

samhällets

olika

åsikts-

och

intresseinriktningar. Enligt Rombach försvårar en styrningsfilosofi som baserar sig
på målstyrning politikernas möjligheter att utrycka olika intresse- eller
åsiktsinriktningar. Han menar att detta endast kan göras i detaljfrågor och inte i
mer övergripande frågor som målen (Rombach, 1991:91–92).
Konfliktperspektivet har ofta använts i inomorganisatoriska studier av skolan (se
exempelvis Ellmin, 1985, Romhed, 1999). Att studera konflikter i ett skolperspektiv
kan vara mycket fruktbart eftersom skolan och skolpolitiken är en konfliktfylld
värld. Romhed (1999) menar att detta bland annat beror på övergången från en
regelstyrd till en mål- och resultatstyrd verksamhet. Resultatet är en värld som
kännetecknas av mångfald, motsättningar och målkonflikter. Det beror på att i
skolans värld deltar en mängd aktörer vilkas värderingar och målsättningar inte
alltid stämmer överens. Berg (1981) skriver att skolan kännetecknas av strukturella
intressekonflikter och att skolans värld är en organisering som rymmer en mängd
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olika skolideologiska uppfattningar. Ett annat inomorganisatoriskt perspektiv på
konflikter används när ideologiska konflikter studeras (se exempelvis Johansson &
Schmidt, 1979). Ofta fokuseras det då på olika reformåtgärder i kommunerna, både
i den politiska sfären och inom förvaltningen. Den forskningen har på senare år
visat att olika former av organisatoriska förändringar leder till ökade
konfliktnivåer i kommunerna (se exempelvis Strömberg & Westerståhl, 1983,
Lantto, 2005, Montin, 2004, Bäck 2002). Problemet med dessa studier är att
tyngdpunkten i analyserna har legat på den politiska nivån och inte på den
administrativa förvaltningsnivån. Studierna fokuserar på reformförändringarnas
påverkan på konflikter inom den kommunala beslutsstrukturen, inte på hur
reformen påverkar relationen till den verksamhet den berör.

2.2 Konflikt
Vissa forskare inom den statsvetenskapliga disciplinen har ansett att konflikt är en
naturlig och till och med nödvändig del av det politiska livet (Dahl, 1963:72,
Bachrach & Baratz, 1963, Easton, 1965). Begreppets innebörd är dock mångtydig
och tämligen svår att definiera. Det är vanligt att man inte skiljer mellan intresseeller målkonflikter och konfliktorienterade beteenden (Axelrod, 1970:10). Denna
avhandling avser att göra en distinktion mellan intresse- och målkonflikt
(hädanefter kallad målkonflikt), samt konfliktorienterat beteende.
När det gäller målkonflikter menar Axelrod (1970) att den mest vanligt
förekommande definitionen är ” the state of incompatibility of the goals of two or more
actors”. Enligt Axelrod (1970) lägger vissa författare också till kostnaden för att
undvika kollision i definitionen av vad en målkonflikt är. En konflikt kan alltså
förstås utifrån två centrala delar: oförenligheten i mål och agerande (Deutch,
1963:112, Axelrod, 1970:10, DeBonos, 1986, Maltén, 1998, Lantto, 2005). I sin
enklaste form kan en målkonflikt förstås som en konflikt där en aktörs mål är
oförenliga med en annan aktörs mål. På en arbetsplats kan det uppstå en situation
där någon av arbetarna vill arbeta så litet som möjligt och få så hög lön som
möjligt, medan ägaren till företaget vill att den som arbetar ska göra det för så låg
lön som möjligt och i så stor omfattning som möjligt. Det är då av vitalt intresse att
förstå vilka de grundläggande beståndsdelarna i målkonflikten är.
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Resurser och heterogenitet är två centrala utgångspunkter som förklarar
utvecklingen av en målkonflikt. Bolman & Deal (2005) anlägger ett politiskt
perspektiv på organisationer och menar att i politiska organisationer är det knappa
resurser och motstridiga intressen som ger upphov till en konflikt. Det politiska
perspektivet på organisationer utgår alltså från grundtanken att politiska krafter
och maktdynamik skapar konflikter (Bolman & Deal, 2005:244). I en politisk
organisation handlar merparten av alla beslut om fördelning av knappa resurser
(Bolman & Deals 2005:234–235). Om organisationerna inom ett system får sina
resurser från samma håll, ökar risken att konflikter utvecklas och eskalerar. Det
finns med andra ord två komplikationer när det gäller resursernas betydelse för
utvecklingen av en konflikt: dels att de är knappa, dels att de kommer från samma
källa (Katz & Kahn, 1968:623). I det skolpolitiska perspektivet innebär detta att
resursfördelningssystemet är en källa till konflikt. Kommunen fördelar pengarna
till både de kommunala och de fristående skolorna, baserat på kommunens
kostnader för den egna skolan. Skolorna är beroende av resurser från samma källa
och måste konkurrera med varandra för att komma i åtnjutande av dessa resurser.
På så sätt kan konflikter mellan aktörerna uppstå.
Politiska system är ofta heterogena, främst på grund av att olika aktörer i systemet
har olika intressen, mål och värderingar. I Bolman & Deals (2005) definition
uttrycks heterogenitet i termer av att det i en organisation kan finnas motstridiga
intressen. Lijphart (1999) menar att heterogenitet i ett system påverkar
konfliktnivån och att ett heterogent system kräver arrangemang för att kunna
hantera konflikter (Lijphart, 1999:30–33). Detta gäller i allra högsta grad inom
skolans värld där konflikter är en naturlig del. Inom skolforskningen anses
konflikter vara strukturellt betingade. Det betonas att skolan är en arena där olika
intressenter och aktörer kommer samman (se exempelvis Berg, 1981, Romhed,
1999). De olika aktörerna inom skolan är bärare av olika värderingar som ger
upphov till konflikter när de uttrycks. I

denna avhandling illustreras

heterogeniteten framför allt av skolans huvudmannaskap. Olika huvudmän har
olika mål och värderingar om utbildning och utbildningens roll i samhället, vilket
kan härledas till den förändrade ideologiska synen på skolan (se exempelvis
Englund, 1995). Värderingsförändringen i stort innebär att synen på utbildning
förändras, från att vara en angelägenhet för samhället till att bli en privat sådan.
Denna förändring måste hanteras av det politiska systemet för att undvika
högintensiva konflikter.
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Bartos & Wehr (2002) utvecklar resonemanget om resurser och heterogenitet och
menar att en målkonflikt består av tre element: oförenliga roller, oförenliga
värderingar och omtvistade resurser (Bartos & Wehr, 2002:29). När det gäller
omtvistade resurser så uppstår en sådan situation när minst två parter strider om
samma resurser. Den ena parten vill ha resurser eller delar av resurser som den
andra parten har till sitt förfogande. Resurserna kan vara av tre slag: tillgångar,
makt eller prestige. Den främsta tillgången är pengar. En part kan ha stora tillgångar
som den andra parten vill komma i besittning av. En form av makt är att någon av
aktörerna har möjlighet till dominans över den andra parten. En annan form av
makt är ojämlikhet. Om den ena parten försöker öka sin makt på bekostnad av den
andra parten kan en konflikt uppstå. Genom att den ena parten utnyttjar sitt
överläge skapas också en grogrund för konflikt. Prestige avser situationer där
exempelvis en part söker erhålla eller upprätthålla ett rykte av något slag. Prestige
är intimt sammankopplat med makt. Ofta vill den ena parten uppnå eller
upprätthålla ryktet för att på så sätt erhålla makt (Bartos & Wehr, 2002:30–32).
Oförenliga roller innebär att aktörerna i ett system har olika roller, exempelvis
uppdelningen mellan arbete och kapital, samt mellan privat och offentligt.
Oförenlighet i roller är en faktor som kan kopplas till heterogenitet. Aktörernas
olika värderingar och mål är kopplade till deras roller i systemet. I ett system
uppstår den typen av arbetsfördelning när det sker någon form av specialisering
(Bartos & Wehr, 2002:38–39). I skolans värld handlar det om uppdelningen mellan
privat och offentligt. Där verkar olika aktörer, privata och offentliga, med
utgångspunkt i olika normsystem.
Den sista ingrediensen i målkonflikten handlar om oförenligheten i värderingar.
Bartos & Wehr (2002) menar att aktörer eller grupper som är separerade från
varandra i ett samhälle tenderar att utveckla olika kulturer, vilket leder till
oförenliga värderingar. Själva separeringen, där utvecklingen av egna värderingar
sker, är grundläggande. Det som kan ske i sådana situationer är att de som ingår i
den ”avvikande” grupperingen kan uppleva att deras värderingar är annorlunda.
På system- eller samhällsnivå kan ett samhälle eller system förstås från om det är
universellt eller partikulärt, individ eller kollektivt orienterat. Systemet som sådant
kan alltså stärka eller försvaga aktörernas isolation. Kort sagt; olika strukturer kan
skapa eller undertrycka vissa typer av värderingar. Ett samhälle eller system som
präglas av värderingar av gemenskap kan skapa gemenskap och vice versa. Även
differentiering av roller kan skapa målkonflikter. Olika aktörer i ett system kan
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exempelvis ha olika roller som skapar målkonflikter. En aktör kan stå för
värderingar som präglas av gemenskap, medan andra står för värderingar
präglade
de av individualisering (Bartos & Wehr, 2002:41–47).
2002:41 47). Fri och öppen
kommunikation är ett konkret exempel som författarna lyfter fram när det gäller
att framhäva värderingar för gemenskap. Kommunikationen är mest effektiv när
den sker ansikte mot ansikte eller
eller i mindre grupper (Bartos & Wehr, 2002:45). Ett
system kan alltså skapa förutsättningar för att minska målkonflikterna. Figur 2.1
sammanfattar hur målkonflikter uppstår, enligt Bartos och Wehr (2002).

Figur 2.1 Orsaker till utvecklandet av målkonflikter
målkonfl
(Källa: Bartos & Wehr, 2002:30)
Oförenlighet i resurser och oförenliga roller kan kopplas till Bolman och Deals
(2005) heterogenitetsfaktor, medan omtvistade resurser kan kopplas till deras
resursfaktor.
Som tidigare har nämnts, leder heterogeniteten
heterogeniteten till målkonflikter som kan
utvecklas till högintensiva konflikter. Modern organisationsforskning fokuserar
dock mer och mer på organisatorisk heterogenitet. Forskarna menar att det inom
en och samma institution kan existera institutionella logiker som är varandras
motpoler (Wiesel, 2008:35, Loundsbury, 2008, 2007). Det innebär att det kan
existera olika principer för organisering inom en institution. Den kan innehålla
organisatoriska element från både marknaden och byråkratin. Organiseringen
inom en institution
titution behöver alltså inte bygga på likformighet och samförstånd
kring värderingar, utan den kan också innehålla en rad olika värderingar och
normer som kommer från andra institutioner. De förra behöver inte harmoniera
med varandra, utan kan sinsemellan innehålla motsättningar. Ett exempel är
institutionella konstruktioner som kan innehålla idéer från både marknaden och
byråkratin. Det finns alltså institutionella konstruktioner som bygger på
motsägelser, så kallad kontradiktion. I ett sådant system råder det en institutionell
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konflikt

(Blomquist,

1996:48).

De

institutionella

konflikterna

utgörs

av

övergripande föreställningar och regler som ligger till grund för beslutsfattandet,
vilket också påverkar utformningen av de organisatoriska strukturerna och kan
ka
leda till en fragmentering av det organisatoriska fältet. Hur väl en organisation
lyckas påverka detta beror på hur den väljer att utforma sina organisatoriska
tekniker och handlingsmönster (styrningen). Inom ett organisatoriskt fält, säg en
kommun, har kommunen som organisation en överordnad roll gentemot övriga
aktörer. Sett ur detta perspektiv har den kommunala styrning en betydelse som
organisatorisk faktor för att hantera motstridiga, institutionella logiker. Det är ur
detta perspektiv som styrning hanteras
hanteras som en organisatorisk faktor. Styrningen är
det verktyg som kommunerna har till sitt förfogande för att hantera skolfrågor som
i och med friskolorna utgör ett fragmenterat organisatoriskt fält. Figur 2.2 visar
hur resurser och heterogenitet är en del av målkonflikter.

Figur 2.2 Resurser, heterogenitet och målkonflikter
(Källa: Bolman & Deal 2005, Bartos & Wehr, 2002)

Konflikter ska inte enbart uppfattas som målkonflikter, utan de kan även utvecklas
till ett konfliktorienterat beteende. I denna
denna avhandling är ett konfliktorienterat
beteende inte detsamma som en väpnad konflikt, utan en konflikt där en part
genom olika handlingar skapar svårigheter för en annan part. Ett konfliktorienterat
beteende innebär att en verksamhet eller aktör blockerar, förstör, hämmar eller på
andra sätt skapar problem för andra aktörer eller verksamheter (Deutch
(Deutch 1963:112).
Grunden som konfliktbegreppet vilar på, det vill säga resurser och heterogenitet,
samt konfliktbeteende, definierar hur intensiva konflikterna är. En lågintensiv
konflikt utgörs av en målkonflikt. Aktörerna har oförenliga mål men kan hantera
dessa utan att konflikten eskalerar. När målkonflikten utvecklas till ett
konfliktorienterat beteende får konflikten en mer intensiv karaktär. För att förstå
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konfliktens
nfliktens intensitet måste man studera vilka medel som används (Coser, 1968).
Ett exempel är exkludering av individer eller grupper. Exkludering är en form av
konfliktorienterat beteende som hindrar och blockerar en aktör i sin verksamhet.
Axelrod (1970) menar att ju större målkonflikten är, desto större är sannolikheten
för ett konfliktorienterad beteende. Även om sannolikheten är större behöver inte
en intressekonflikt per automatik leda till ett konfliktorienterat beteende. För det
krävs att det finns ett
ett ömsesidigt misstroende gentemot varandra från de
inblandade aktörerna (Axelrod, 1970:12–13).
1970:12

Figur 2.3 Modell över konfliktutvecklingen
konflikt
av en målkonflikt
Ovanstående modell illustrerar hur en konfliktprocess kan se ut. Resurser och
heterogenitet kan leda fram till en målkonflikt som kan öka i intensitet. Det senare
kan resultera i ett konfliktorienterat beteende. Konflikters roll i det politiska
systemet behöver inte enbart vara negativa. De kan också ha positiva effekter.
Detta kapitel avslutas med
med en presentation av de negativa och positiva aspekterna
av en konflikt.
Konsekvenserna av konflikter kan vara både positiva och negativa. De negativa
konsekvenserna är att konflikterna kan splittra och bryta ner sociala system eller
leda till icke-önskvärda
värda förändringar (Coser, 1968). De kan också blockera
samarbete och utveckling, samt leda till polarisering (Senge, 1990). De positiva
effekterna av konflikter är att de tvingar aktörerna att finna lösningar på problem
som ger upphov till konflikten. Därför
Därför kan konflikter leda till nya och bättre
organisationsformer (Katz & Kahn, 1968:641). Det senare alternativet kräver dock
att konflikterna är lågintensiva och rör värderingar. Om konflikterna har stannat
vid att vara lågintensiva och inte leder till ett konfliktorienterat beteende är de till
och med positiva för det politiska systemet. Om de leder till ett konfliktorienterat
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beteende kommer de däremot att hämma systemet. Det går inte att enbart säga att
lågintensiva konflikter är av godo och högintensiva av ondo. Även vid
högintensiva konflikter tvingas aktörerna att försöka hitta lösningar som de annars
inte skulle ha behövt göra, vilket kan få organisatoriska och politiskt, positiva
effekter.

2.3 Styrning
Modern styrningsforskning uttrycker allt som oftast tesen att den samhälleliga
komplexiteten har ökat, vilket kräver nya styrelseformer. Inom statsvetenskaplig
forskning har governancebegreppet seglat upp som svaret på det moderna
samhällets ökade krav på en mer komplex styrning. I avsnitt 2.3.1-2.3.3
problematiseras övergången. Detta leder över till de tre styrideal som utgör
centrala komponenter i utvecklingen från government till governance. I dessa
avsnitt ligger fokus framför allt på styrningen, medan organisationsaspekten får
stå tillbaka.
2.3.1 Från government till governance
Det centrala i governanceperspektivet är att utgå från det moderna samhällets
ökade komplexitet som har inneburit nya former för organisering och styrning. När
det gäller organisering har samhällsutvecklingen inneburit att den lokala politiska
nivån har fått en ökad betydelse genom decentralisering. Befogenheter och ansvar
har överförts från central till lokal nivå och fler aktörer än tidigare finns med i
policyprocessen. Den ökade komplexiteten har också inneburit nya former för
styrningen. Vissa forskare menar att utvecklingen har gått från en hierarkisk till en
mer interaktiv samhällsstyrningsmodell där nätverksstyrning är en central del
(Hedlund & Montin, 2009, Pierre & Peters 2000:88, 10–103, Pierre 2001:105). I
governanceperspektivet har det traditionella politiska ansvaret till viss del spelat
ut sin roll (Hedlund & Montin, 2009:10). Det beror framför allt på att fler aktörer än
tidigare finns med i den policyskapande processen, från förberedelse till
genomförande. De styrandes roll blir att koordinera de olika aktörerna. Rhodes
(1996) och Kjaer (2004) menar att utmaningen för de styrande är att finna nya vägar
för samarbete och lämpliga nätverksmodeller för att kunna styra (Rhodes,
1996:666, Kjaer:2004:43). Andra menar att den hierarkiska modellen för styrning
fortfarande spelar en central roll i det moderna samhällets styrning. Det senare
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synsättet utvecklas i kommande avsnitt. Men först preciseras styrningsbegreppet
och dess koppling till objektet för styrningen.
Styrningsbegreppet har fått en mångtydig innebörd med delvis skilda betydelser.
Föremålet för styrningen, dess objekt, varierar också. Bland forskarna finns det
oklarheter om vad som är styrningens objekt. Enligt Petersson och Söderlind (1993)
finns det tre olika objekt för styrningen: förvaltningsstyrning, samhällsstyrning och
politikernas styrning av samhället. Förvaltningsstyrning innebär att de politiska
beslutsfattarna medvetet försöker påverka förvaltningen, samhällsstyrning att
förvaltningen försöker påverka det omgivande samhället, medan politikernas
styrning av samhället avser politikernas möjlighet att direkt eller indirekt, via
myndigheter eller på andra sätt, påverka andras beslut och på så sätt åstadkomma
en

samhällsförändring.

(1993:212)

Denna

avhandling

fokuserar

på

samhällsstyrning eftersom governanceperspektivet gör detta. Hedlund och Montin
(2009) har förespråkat termen interaktiv samhällsstyrning för att beskriva vad
governance handlar om. Enligt deras sätt att se på governance ligger fokus på en
styrning från förvaltningen och ut mot det omgivande samhället.
2.3.2 Governance som organisering
Governance som organisering fokuserar på de organisatoriska reformer som svept
genom de västerländska demokratierna de senaste 30 åren. När governance och
organisationsspåret diskuteras, nämns ofta de regleringar och privatiseringar som
har medfört en fragmentering av den tidigare så homogena offentliga sektorn.
Varefter det har tillkommit nya förutsättningar för att organisera samhället, har
nya processer och metoder för styrning medverkat till en ny och förändrad roll för
staten (Björk m.fl., 2003:25). De första årtiondena efter andra världskriget
expanderade den generella välfärden och dess funktioner, samtidigt som servicen
decentraliserades och överfördes till en lokal och regional politisk nivå. Den
nordiska välfärdsmodellen karaktäriserades av en sammanhållen välfärd som var
exceptionell på att minska ekonomiska, sociala och regionala skillnader och
olikheter. Modellen nådde sin slutpunkt i slutet av 1980- och början av 1990-talet.
Vid den tidpunkten trädde en ny reformideologi fram som inspirerats av
näringslivets och företagens sätt att organisera och driva sin verksamhet (Löfgren
& Ringholm, 2009:505). Dessa näringslivsinspirerade reformer har ökat den
samhälleliga komplexiteten, bland annat genom en ökad decentralisering från
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nationell nivå till lokal nivå, samt genom att den offentliga verksamheten har
konkurrensutsatts genom privatiseringar. Detta har skapat en institutionell
komplexitet inom den offentliga sfären (Hedlund & Montin, 2009:11).
I governanceperspektivet betraktas alltså staten som en av många aktörer som
levererar service till medborgarna. Staten måste lära sig att styra indirekt eftersom
mycket av den direkta styrningen inte kan tillämpas. Statens roll är också olika
inom olika policysektorer, i vissa är den mycket större än i andra. De styrande kan
välja olika lösningar för att organisera sin verksamhet så de kan styra och
koordinera på det mest optimala sättet. Lösningarna kan vara hierarkiska,
nätverksbaserade eller marknadsorienterade (Kjaer, 2004:191).
2.3.3 Governance som styrning
I generella termer är syftet med styrning i en organisation att uppnå organisatorisk
effektivitet genom samordning och kontroll. Det handlar om att samordna och
koordinera resurser och handlingar för bestämda ändamål. Den politiska
styrningen innefattar fördelningen av resurser och det instrument som de styrande
använder för att kontrollera den som blir styrd (se exempelvis CzarniawskaJoerges, 1988:50). Den nya reformpolitiken har förändrat förutsättningarna för hur
styrning kan bedrivas i ett politiskt system.
Den

nya

reformpolitiken

har

ändrat

organiseringen

av

den

offentliga

verksamheten och ökat heterogeniteten och komplexiteten. I heterogena politiska
system blir styrningen en viktig komponent och styrningen kan ses som det
instrument som den styrande kan använda för att kunna hantera de institutionella
konflikterna. Inom statsvetenskaplig forskning har fokus legat på att undersöka
alternativa

styrningsformer

till

den

hierarkiska

modellen.

Modern

styrningsforskning fokuserar styrningen genom bland annat policynätverk, den
förkastar i mångt och mycket styrning via hierarkiska system (Pierre & Peters,
2000:15). Förespråkarna för den mer samtida teoretiska utvecklingen menar att en
hierarkisk styrningsmodell upprätthåller skiljelinjen mellan privat och offentligt.
De menar också att de samhälleliga förändringarna kräver mer informell än
formell styrning och kontroll, det vill säga mer av nätverksstyrning än av
traditionell hierarkisk styrning
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Reformerna har skapat en fragmenterad offentlig förvaltning. Det har i sin tur
skapat ett behov av nya mekanismer för styrning, där förvaltningens roll mer
handlar om att koordinera än om att styra (Löfgren & Ringholm, 2009:506). Det
innebär att den hierarkiska beslutsmodellen har utmanats av andra modeller för
styrning, modeller som har anpassats efter den nya ordningen. Totalt kan tre olika
perspektiv för styrning skönjas. Nätverksstyrning har kommit att symbolisera ett
flexibelt sätt att koordinera och kontrollera implementeringen av politiska beslut,
medan marknadsstyrning innebär att marknadens principer styr fördelningen av
resurser. Det tredje perspektivet är den hierarkiska modellen. Rhodes (1996) menar
att de styrande kan välja mellan olika ”governing structures” och anpassa sitt sätt
att styra utifrån dessa tre olika perspektiv (Rhodes, 1996:653). Vilket ideal de
styrande väljer är alltså en aktiv handling. Den hierarkiska modellen dominerar
fortfarande, men under senare år har den allt oftare utmanats av privatiseringar
och kvasimarknader. Det har bland annat resulterat i att konkurrens och
marknadstänkande är en etablerad del av många västerländska, liberala
demokratiers styrsystem (Rhodes, 1996:653). Vid sidan av marknadsreformerna
har den hierarkiska modellen även utmanats av nätverksstyrning.
Många governanceforskare menar att det hierarkiska perspektivet fortfarande är
relevant. Staten är fortfarande viktig och utgör i många fall en central aktör när det
kommer till styrning. Kritikerna av de liberala modellerna menar att staten
tillhandahåller allmänna nyttigheter som skulle bli bristfälligt tillhandahållna om
marknaden fick styra (Kjaer, 2004:129). De ifrågasätter om marknadsmodellen är
bäst lämpad för att allokera värden och reglera utbudet. Vidare menar kritikerna
att den hierarkiska styrningsmodellen har en rad styrkor, bland annat kapacitet att
genomföra politiska beslut. Kapacitet innebär att staten har förmågan att formulera
och genomföra sin politik, tankegångar som återfinns inom den hierarkiska
modellen. Förmågan kan dock variera med det politiska systemets grad av
differentiering och specialisering. I ett system som präglas av en hög grad av
differentiering kan statens kapacitet att genomföra sina beslut försvåras.
Differentieringen minskar systemets sammanhållning, vilket försvårar för den
hierarkiska modellen. Byråkratin i den hierarkiska styrningsmodellen har också
utarbetade och effektiva beslutsvägar som är isolerade från den sociala miljö som
de verkar i, det gör att byråkratin kan utveckla auktoritet. (Kjaer, 2004:127). Det
finns alltså en roll

för

den hierarkiska

governanceperspektiv.
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styrningsmodellen även i

ett

Kooiman (2003) hävdar att det är fel att anta att den hierarkiska styrningen är
passé. Enligt Kooiman finns det bevis på att den hierarkiska styrningsmodellen
fortfarande lever. Det är heller inte sant, enligt Kooiman, att den hierarkiska
styrningsmodellen enbart innebär styrning i en riktning. Den kan rymma inslag av
interaktivitet på grund av att de flesta interaktioner i ett samhälle är strukturerade
och formaliserade (Kooiman, 2003:116). Antagandet stöds av Szücs & Strömberg
(2006) som menar att local governance är det samma som local government. I sin
studie framhåller de att den kommunala makteliten fortfarande består av
kommunalråd, förvaltningschefer och politiska företrädare. Författarna menar att
de traditionella maktstrukturerna är intakta och att politiker på det lokala planet
alltid har byggt policynätverk. Jon Pierre (2009.) menar också att den hierarkiska
modellen är relevant och att nätverksstyrningen sker i skuggan av den hierarkiska
styrningsmodellen (Pierre i Hedlund & Montin, 2009:49). Pierre hänvisar till den
tyske statsvetaren Fritz Sharpf som menar att den hierarkiska styrningsmodellen
ger nätverken dess utrymme och att detta kan skifta beroende på vilket utrymme
som hierarkierna ger nätverken (Pierre i Hedlund & Montin, 2009:49). Vidare
menar Pierre (i Hedlund & Montin, 2009) att governance inte nödvändigtvis
innebär en försvagning av staten. Serviceproduktion i samverkan med andra
aktörer kräver en tämligen omfattande offentlig sektor som ställer relativt stora
krav på den offentliga förvaltningen. Det gör att vi inte helt kan säga att statens
ställning har försvagats, men däremot att rollen har förändrats.
2.3.4 Governance och konflikt
För governance som styrningsmodell är det centralt att det moderna samhället är
så pass komplext att det krävs nya former för styrning. En mängd olika aktörer
finns i det politiska systemet, vilket innebär att den traditionella hierarkiska
styrningsmodellen har spelat ut sin roll. I samtida governancelitteratur finns flera
beskrivningar som visar på utvecklingen, men där två är mest relevanta för denna
avhandling. Den första innebär att den lokala och regionala politiska nivån har fått
en ökad betydelse, genom att den marknadslika organiseringen av bland annat
serviceproduktion har fått ett ökat genomslag. För det andra leder utvecklingen till
minskad politisk styrning, vilket innebär att det formella politiska ansvaret
minskat i betydelse. Det är med utgångspunkt i bland annat dessa två
utvecklingstendenser som den nya samhälleliga och politiska komplexiteten kan
skönjas. Den ökade komplexiteten innebär att politiken i allt högre utsträckning
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har delegerats och i vissa fall decentraliserats till kommunerna genom en ökat
privatisering. Detta har skapat en institutionell komplexitet inom den offentliga
sfären (Hedlund & Montin, 2009:10–11). Trots att komplexiteten i systemen har
ökat med ett stigande antal aktörer, präglas governaceperspektivet i hög grad av
konsensustänkande. I synnerhet på den lokala politiska nivån.
Hedlund & Montin (2009) menar att den nya interaktiva samhällsstyrningen kan
ses som en tillbakagång till äldre tiders policyskapande, där olika aktörer agerade i
samförstånd för att skapa lokalsamhällets framtid (Hedlund & Montin, 2009:24). I
reformideologin finns alltså drag om att politik skapas i samförstånd mellan
aktörerna. Aktörerna i systemet, privata såväl som offentliga, antas ha samma
målsättningar och dela samma värderingar, vilket skapar en grogrund för
policyskapande i konsensus.
Governancelitteraturen är som bekant konsensusinriktad. Det beror till stor del på
att mycket av resonemanget kring organisering har hämtats från systemmodellen
(se exempelvis Abrahamsson, 1978). Den grundläggande utgångspunkten för
systemmodellen är konsensus. Enligt modellen delar människor i grund och botten
samma värderingar och normer. Målet för organisationer inom systemmodellen är
att vara i balans gentemot sin omgivning. Organisationen ses som ett system där
olika delar interagerar med varandra och målet är att balansera delarna till en
harmoni. Systemmodellens motsats är den rationalistiska modellen som bygger på
resonemang från Weber (Berg, 1981:55). Antagandet som den rationella
organisationsmodellen vilar på är att organisationer utgör arenor för konflikter,
vilket i sin tur bygger på antagandet att människor har olika mål och intressen som
ofta är oförenliga med organisationens mål och intressen (Berg, 1981:56). Styrning
av organisationen sker genom att vissa intressen ges en mer framträdande
position. Målet med organisationen är att främja vissa intressen och ge dem
understöd. Den organisatoriska strukturen bygger på en hierarki, en tydlig
uppdelning mellan olika funktioner, exempelvis för att underlätta ett utkrävande
av ansvar.
I ett heterogent system med en rad olika aktörer är sannolikheten stor att alla
aktörer inte har samma målsättningar med sin verksamhet. I det perspektivet vilar
governance på en tämligen icke problematiserad föreställning om aktörernas
relationer gentemot varandra i komplexa system.

29

2. 4 Tre styrideal
Termen styrningsideal markerar skillnaden mellan teori och praktik. Termerna ska
förstås som en analytisk diskussion genom vilken det empiriska materialet ska
analyseras (Premfors m.fl. 2003:18). Tre ideal har under senare tid stått i fokus när
det gäller hur styrningen inom den offentliga förvaltningen ska organiseras. Tre
idealtyper

kan

marknadsmodellen

urskiljas:
samt

den

traditionella,

nätverksmodellen.

Den

hierarkiska

modellen,

traditionella

hierarkiska

modellen utgår från en uppifrån- och nerstyrning och baseras på regler och en
tydlig

ansvarsfördelning.

Marknadsmodellen

utgår

från

grundläggande

marknadslogik där konkurrens är den centrala styrningsmekanismen. Den tredje
formen av styrideal är nätverksstyrning där mekanismen för styrning är
samverkan och det centrala är ett resursutbyte mellan aktörerna. I detta avsnitt
kommer dessa tre idealtyper att utvecklas närmare.
Inom governanceperspektivet kan staten ses som en av många aktörer som
levererar service till medborgarna. En konsekvens av detta är att staten behöver
stärka sin koordinerande roll och lära sig att styra indirekt eftersom en direkt
styrning till stora delar inte kan tillämpas. Statens roll är också olika inom olika
policysektorer. I vissa policysektorer är den större än i andra. När det gäller
organiseringen för att styra och koordinera kan de styrande välja olika lösningar:
hierarkiska, nätverksbaserade eller marknadsorienterade (Kjaer, 2004:191). Staten
får då olika roller och dess koordinerande verksamhet ges olika stort utrymme.
2.4.1 Det hierarkiska styridealet
Den hierarkiska modellen för styrning förknippas med byråkrati. I följande text
används dessa två begrepp, hierarki och byråkrati, synonymt. Byråkratin kan
sammanfattas i fyra huvudpunkter: hierarki, opersonlighet, kontinuitet och expertis.
När det gäller hierarkiska aspekter så bygger modellen på en tydlig över- och
underordning mellan olika nivåer och instanser. Modellen förespråkar också
opersonlighet, vilket innebär att byråkratin arbetar efter bestämda regler och utan
godtycke. Kontinuiteten innebär att tjänstemännen inom byråkratin är fast
anställda med möjlighet till avancemang. Expertis innebär att tjänstemännen i
byråkratin rekryteras efter kompetens (Petersson & Söderlind, 1993:37). Grunden
30

för den hierarkiska organiseringen är formalisering och saklig kompetens. Den
hierarkiska modellens styrka är att utföra standardrutiner i en stabil och
förutsägbar miljö.
Den hierarkiska modellen, eller den byråkratiska administrationen som Weber
uttryckte det, är en organisationsform inom vilken Weber identifierar olika
auktoritetstyper (Weber, 1983, vol. 2: 144). Han skilde mellan tre olika typer av
auktoriteter: karismatisk auktoritet, traditionell auktoritet och legal eller rationell
auktoritet. Den byråkratiska organisationsformen, som Weber menade var ett
tjänstemannastyre, är en form av legal eller rationell auktoritet och har ett antal
väldigt distinkta karaktärsdrag (Mouzelis, 1975, jfr. Weber, 1983, vol. 2:149–150):
1.

Hög grad av specialisering.

2.

Hierarkisk auktoritetsstruktur där kompetensområdet avgränsar
tjänstepositionen.

3.

Rekrytering sker efter förmåga och kunskap.

4.

Opersonliga kontakter mellan organisationens medlemmar.

5.

Åtskillnad mellan privat förmögenhet och tjänstebaserad inkomst.

Syftet med byråkratin och dess uppdelningar och regler är att uppnå effektivitet.
Det unika med den byråkratiska organiseringen i Webers tappning är att reglerna i
den byråkratiska organisationen baserades på teknisk kunskap och rationellt
tänkande, inte på seder och bruk som i andra former av regelstyrda organiseringar
(Svensson, 2008:9). Det centrala i den byråkratiska organisationen är att den bygger
på formalisering och saklig kompetens. Dess styrka, enligt Petterson & Söderlind
(1993) , är att den kan utföra standardrutiner i en stabil och förutsägbar miljö. Den
samhällsutveckling som pågått sedan slutet av 1980-talet, där flexibilitet blivit allt
viktigare, är därmed en utmaning för den byråkratiska eller hierarkiska modellen.
Detta

ska ses i

ljuset av att Webers byråkratiska organisering avser

rationaliseringen av gemensamma handlingar, inte bara av den statliga
administrationen.
Organisationsprincipen innehåller allt från hur varor och tjänster produceras till
hur samhället i stort är organiserat (Svensson, 2008:9). I det perspektivet innebär
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den hierarkiska organisationsprincipen att graden av flexibilitet i modellen är
begränsad. Den byråkratiska principen av organisering innebär att de styrande har
full kontroll över produktionsmedlen och över resultatet. På så sätt kan effektivitet
och full kontroll uppnås. Byråkratin blir då ett medel för att kunna samordna
produktion och konsumtion av det som produceras.
Webers definition av byråkrati är en teoretisk renodling, en idealtyp, där han själv
menade att ingen existerande organisation kan vara rent byråkratisk (Weber, 1983,
vol.

2:149).

Han

ansåg

organisationsprincipen

är

att

styrkan

bland

i

annat

den
dess

byråkratiska,
snabbhet,

hierarkiska

precision

och

regelbundenhet. I en mer vardaglig förståelse är ordet byråkrati liktydigt med
stelhet, tröghet och ineffektivitet. De styrkor som Weber menade att byråkratin
har, har senare visat sig vara just dess svagheter. Detta har lett till uppfattningen
att den byråkratiska organisationsprincipen är något negativt.
När det gäller styrningsperspektivet brukar den byråkratiska modellen i allmänhet
förstås som en hierarkisk styrning uppifrån och ner (Montin, 2006:6). Den
inomkommunala hierarkiska styrningen utgörs dels av en styrning från den
centrala politiska nivån, dels av den lokala inomparlamentariska styrningen i
kommunerna. Det handlar om att politiska beslut ska genomföras av förvaltning
och produktion, samt att beslutsfattarna ska kunna ställas till svars för beslut och
genomförande. I teorin finns alltså en tydlig uppdelning mellan dem som fattar
besluten och dem som genomför dem, vilket ger upphov till den hierarkiska
modellens

tydliga

ansvarsfördelning.

Uppdelningen

utmanas

dock

av

förändringar i framför allt produktionsledet som varit föremål för omfattande
omstruktureringar under de senaste decennierna.
Det är en klassisk hierarkisk styrning , där rollerna mellan aktörerna baseras på en
snäv avgränsning. I den hierarkiska modellen utmärker sig förvaltningen genom
att den är oberoende gentemot alla andra utomstående aktörer. Det enda beroende
som finns till omgivningen är till reglerna och rättsordningen (Peterson &
Söderlind, 1993:16).
Hierarkin som styrideal finns i allra högsta grad representerad i styrningen av
dagens skolsystem. Idealet framträder i den ekonomiska styrningen av skolan och
genom kommunernas kvalitetsansvar och elevansvar. Kommunernas roll i den
ekonomiska styrningen av skolan har ökat avsevärt i och med kommunaliseringen
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av skolan. Kommunerna kan använda det ekonomiska styrmedlet i skilda syften,
men hur de använder sig av den möjligheten varierar en hel del. Genom
ekonomistyrningen kan kommunerna forma skolan efter den politiska viljan.
Resurstilldelningen kan exempelvis användas för att maximera valfriheten i
skolsystemet. De grundläggande värdena i skolpolitiken som en kommun strävar
mot kan uttryckas genom fördelningen av ekonomiska medel. Det gäller dock inte
alla kommuner. Vissa använder neutrala principer mer än ideologiska när de
fördelar sina medel (Pierre m.fl., 2008:42). Kvalitetssäkringssystemet är ytterligare
ett exempel på att den hierarkiska modellen är relevant i dagens skolsystem. I det
ingår den årliga kvalitetsredovisningen som alla skolor och kommuner är skyldiga
att upprätta (Pierre m.fl., 2008:43). Kommunerna och staten delar på ansvaret för
kvaliteten i skolorna. Staten har huvudansvaret för kvalitetskontrollen av de
fristående skolorna via skolinspektionen, medan kommunerna har huvudansvaret
för de kommunala skolorna. Kommunerna kan också kräva att de fristående
skolorna ingår i det kommunala kvalitetssäkringssystemet. Skolinspektionen
kontrollerar även de kommunala skolorna.
Den klassiska hierarkiska modellen är fortfarande aktuell, både när det gäller
styrning och i förvaltningsdebatten, som en referenspunkt till övriga modeller. I
praktisk förvaltningspolitik handlar det om att finna andra lösningar som
alternativ till den byråkratiska, hierarkiska modellen. I ett governanceperspektiv
utgör marknadsmodellen och nätverksmodellen dessa alternativ.
2.4.2 Marknaden som styrideal
Som styrningsideal innebär marknaden, i sin simplaste form, att det finns en
relation mellan två aktörer där den ena har något att sälja till ett pris som leder till
en transaktion. Om det råder perfekt konkurrens i systemet etableras en jämvikt
där utbud och efterfrågan möts (Premfors m.fl., 2003: 26). Marknadsmodellen är
den byråkratiska modellens motsats. Den bygger inte på att en verksamhet ska
kunna planeras, utan rationaliteten bestäms av hur aktörerna handlar, det vill säga
vilken vara de väljer. I marknadsmodellen är konkurrens den grundläggande
mekanism som systemet är organiserat efter. Marknadsmodellen bygger på
antagandet

att

marknaden

utgör

den

bästa

och

mest

effektiva

fördelningsprincipen. Att utsätta offentliga organisationer för konkurrens ses som
ett bra sätt att försäkra sig om att få mycket värde för pengarna och att
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verksamheterna bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt (Almqvist, 2006:39). I
konventionell marknadsteori maximeras både prestationsförmågan och kvaliteten
om ett antal utförare konkurrerar om att erbjuda en specifik tjänst (Almqvist,
2006:39). Den valfrihet som lösningen skapar innebär en valfrihet för kunden som
gör det möjligt att förbättra den fördelningsmässiga effektiviteten. Grundtanken är
att den offentliga servicen ska fördelas med god precision, vilket då konkurrensen
ger upphov till.
Marknadsmodellen utgör en kritik mot den byråkratiska modellen och bygger
bland annat på Coases (1937) antagande att stora organisationer blir ineffektiva
och tröga. Därigenom blir de ineffektiva mekanismer när det handlar om att
organisera produktion. Coases tes (1937) är att allt för stora organisationer
utvecklar en form av byråkratisk slöhet. Därför kan marknaden skapa effektivare
sätt att fördela resurser.
Den marknadsstyrda förvaltningsdoktrinen ser på staten som en serviceproducent
bland många andra. Konkurrens blir ett medel för att öka effektiviteten, både när
det gäller kvalitet på den service som produceras och från kostnadssynpunkt.
Syftet med New Public Management -reformerna (NPM) har varit att med
företaget som norm skapa en organisering där konkurrens leder fram till
effektivitet. Normen för marknadsstyrningen är alltså marknaden (Peterson &
Söderlind, 1993:15). Den konkurrens som marknaden ger upphov till anses gynna
och driva på effektivitetsarbetet och gynna de som konsumerar servicen. Den bästa
produkten, den som flest konsumenter väljer, är den som på lång sikt kommer att
överleva och som ska överleva enligt modellens synsätt. Det gör att den enskilde
kundens efterfrågan blir den enskilt viktigaste styrsignalen. Den producent som
inte lyckas få tillräckligt många att välja sina produkter får avveckla sin
verksamhet. På så sätt uppstår en verksamhet av god kvalitet som drivs på ett
effektivt sätt.
I New Public Management-perspektivet kan två teoretiska huvudspår identifieras.
Det ena är det företagsorienterade spåret som främst handlar om intern organisering
av exempelvis offentliga förvaltningar. Det andra är det marknadsorienterade spåret
som bland annat handlar om konkurrensutsättning. Båda två hänger samman och
det ena påverkar det andra.
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Vi börjar med det företagsorienterade spåret och reformerna av den offentliga
förvaltningen, det vill säga att förvaltningen använder företaget som förebild i
modellen. Som tidigare har nämnts har många NPM reformer haft företaget som
förebild, liksom det reformarbete som har bedrivits av förvaltningarna på
motsvarande

sätt.

Arbetsformerna

har

hämtat

inspiration

från

managementreformerna. Syftet har varit att organisationerna ska likna ett företags
när det gäller arbetssätt och ledning. Förvaltningscheferna är managers snarare än
byråkrater. Med ledarna som managers blir det en ökad fokus på styrning genom
processer, snarare än på en traditionell, byråkratisk styrning. Den senare är en
”stuprörsstyrning” och karaktäriseras av en ”uppifrån och ner-styrning” med snäv
avgränsning. En ökad fokus på ledarskap i form av management innebär ett mer
gränsöverskridande ledarskap (Almqvist, 2006:16). Den nya formen av ledarskap
behövs i den här typen av styrning eftersom en av modellens bärande idéer är
kundanpassning. Ledaren i ett marknadssystem måste vara lyhörd för vad kunden
efterfrågar och vill ha. En effektiv förvaltning i modellen är en förvaltning som på
ett bra sätt svarar upp mot vad medborgarna (kunderna) efterfrågar.
Det andra spåret är det marknadsorienterade NPM-idealet som har lett till
konsekvenser genom hela organisationen. Lena Agevall (2005) menar att NPM
innehåller bland annat konkurrens och disaggregering, samt ett nytt språkbruk i
organisationerna.

Disaggregering

och

konkurrens

handlar

om

att

kapa

kvasimarknader, konkurrensutsättning och privatisering. Vid en disaggregering
delas den offentliga sektorn upp i olika beståndsdelar. Modellen innebär
konkurrens mellan aktörerna och kan vara både intern, inom kommunen, eller
extern och riktad mot andra aktörer inom samma sektor. Enligt Agevall (2005) är
disagreggering en förutsättning för att konkurrens ska kunna uppstå eftersom den
skapar en tydlig gräns mellan aktörerna. När det gäller nytt språk menar Agevall
att den kommunala sektorn ofta väljer benämningen koncernen om kommunen.
De olika verksamheterna i kommunerna förvandlas till resultatenheter där
servicen beskrivs som produktion. Det är också här medborgaren presenteras som
kund.
I ett marknadssystem finns en arbetsfördelning mellan aktörerna och den
uppdelningen i kombination med konkurrens leder till specialisering (Hernes,
1975:113). För att aktörerna ska överleva och vara konkurrenskraftiga måste de
specialiseras sig och hitta sin nisch. De gör det de är bäst på och det som de inte
kan producera lika effektivt lämnar de över till andra (Hernes, 1975:113). I
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marknadsmekanismen finns också inbyggt att möjligheten till ekonomisk vinning
blir ett incitament för att handla. Efterfrågan kan ses som ett sådant incitament.
Finns efterfrågan finns också plattformen för att kunna erbjuda en produkt eller
tjänst. Det ger konsumenterna ett stort inflytande. De styr efterfrågan och i
slutänden strukturen på marknaden eftersom deras val påverkar vilka aktörer som
finns på marknaden (Hernes, 1975:113). Vid sidan om politiken ger det
konsumenterna ett medbestämmande på grund av att de med sina val påverkar
olika strukturer. Det gör också att beslutsfattandet i marknadsmodellen är
tämligen decentraliserat (Hernes, 1975:113). Marknaden som fördelningsprincip
har också kritiseras bland annat av Williamson som menar att komplexa
verksamheter ska produceras hierarkiskt, inom en organisation snarare än genom
marknadslösningar (Williamson, 1975). Detta minskar transaktionskostnaderna.
Komplexiteten och osäkerheten skapar ett behov av direkt kontroll och ett behov
av att kunna undvika opportunistiska beteenden.
Marknaden kan också kritiseras för att den inte i tillräckligt hög utsträckning
försöker eliminera ojämlikhet. Marknaden har effektivitet som sin främsta
drivkraft och politikens ambition är att utjämna olikhet. Genom politiska beslut
går det exempelvis att utjämna olikheter som uppkommer genom marknaden. Det
innebär att även om marknaden och politiken har olika utgångspunkter så kan de
dra nytta av varandras fördelar om de kombineras (Hernes, 1975:145). Till det kan
kopplas att marknaden behöver det politiska systemet för att kunna bära de
kostnader som uppstår, exempelvis för sjukskrivningar och rehabilitering.
Marknaden har svårt att bära de långsiktiga kostnaderna och på grund av det
behövs någon som kan träda in och ta över dessa kostnader.
Marknaden som ideal och dess tillämpning i skolsystemet ligger i systemets
organisering. När privata aktörer fick möjligheten att erhålla kommunala bidrag
för sin verksamhet skapades en marknad mellan olika aktörer där elever ska välja
skola. Tanken är att konkurrensen mellan skolorna ska öka kvaliteten och
effektiviteten i systemet. Skolorna förväntas leverera utbildning med högre kvalitet
om de konkurrerar med varandra. För att attrahera elever måste skolorna
marknadsföra sin verksamhet och lyfta fram de fördelar som respektive skola
erbjuder. Om de inte marknadsför sin verksamhet får eleverna svårt att välja och
principen med valfrihet och konkurrens skulle då falla. Det gör att information
som styrmedel får stort utrymme i ett marknadsystem, till skillnad mot i den
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hierarkiska modellen där order och kontroll är mer framträdande styrmedel
(Lascoumes & LeGales, 2007).
Det

tredje

och

sista

idealet

som

utmanar

den

hierarkiska

modellen,

nätverksmodellen, tas upp i nästa avsnitt.
2.4.3 Nätverket som styrideal
Vissa menar att governance är liktydigt med nätverksstyrning (se exempelvis
Rhodes, 1996, 1997). Nätverken brukar beskrivas som självorganiserande, där
aktörerna kommer samman och använder varandras resurser. Drivraften bakom
nätverken är aktörernas olika uppsättning av resurser. Nätverken brukar betraktas
som relativt självständiga och som ett alternativt sätt att styra vid sidan om
marknadsstyrning och hierarkisk styrning.
Nätverken används för att enskilda organisationer ska uppnå sina mål, maximera
sitt inflytande över utfallet, eller undvika att bli beroende av andra aktörer i
systemet. I det här perspektivet handlar governance om att hantera (managing)
nätverk (Rhodes, 1996:658). För Rhodes (1997) är governanace liktydigt med
nätverksstyrning. Han definerar governance

som: “Refers to self-organizing,

interorganizational networks characterized by interdependence, resource exchange, rules of
the game and significant autonomy of the state.“ (Rhodes, 1997:15). Nätverken ska ses
som komplement till marknaden och den hierarkiska modellen som styrform.
I Rhodes governanceperspektiv finns inget monolitiskt maktcentrum. Istället finns
flera centra utifrån vilka styrning sker (Rhodes, 1997:3). Rhodes (1997) menar att
governance innebär en ny process för att utöva styrning och fokuserar på
nätverksstyrning. Centralt för den här typen av nätverk är att de är
självorganiserande, att det finns ett ömsesidigt beroende mellan aktörerna och ett
utbyte mellan dem när det gäller resurser. Resursutnyttjandet är det som driver
fram nätverken. Aktör A har något som är värdefullt för Aktör B och som den
senare vill komma i åtnjutande av, och vice versa. Det är också resursberoendet
mellan systemets aktörer som gör nätverken självorganiserande. Nätverken
karaktäriseras också av en betydande autonomi från staten.
Rhodes (1997) menar vidare att det finns fem karakteristika för nätverk:
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1) Organisationerna i nätverket är beroende av andra organisationers
resurser.
2) För att nå sina mål måste organisationerna utbyta resurser med varandra.
3) Även om ett fast beslutsfattande är framtvingat inom organisationen så
finns det ett visst handlingsutrymme för nätverkets centrala aktörer som
avgör vilka resurser som ska utbytas.
4) De dominerande aktörerna inkorporerar ett antal spelregler i nätverket
som sedan blir vägledande för utbytet av resurser.
5) Variationer i handlingsutrymmet är ett resultat av mål och den relativa
makt som de interagerande organisationerna har. Den relativa makten är
ett resultat av organisationernas resurser, spelreglerna och
utbytesprocessen mellan organisationerna.
Rhodes identifierar fem olika typer av nätverk: policy communities (kallas
hädanefter policy gemenskaper), professionella nätverk, intergovernmental
networks (kallas hädanefter mellanstatliga nätverk), samt producentnätverk och
frågenätverk.
Policygemenskaper karaktäriseras av stabila relationer mellan aktörerna och det
finns en restriktion i vilka som blir medlemmar i nätverken. De kännetecknas
också av isolering gentemot andra typer av nätverk. Inom de här nätverken finns
också en hög grad av vertikalt och ömsesidigt beroende mellan aktörerna, samt ett
begränsat horisontellt utbyte. Ofta baseras nätverken på aktörer som staten har ett
intresse i eller av, till exempel inom utbildningsområdet (Rhodes, 1997:38).
Professionella nätverk består av personer inom en profession, exempelvis inom
hälso- och sjukvård. De här nätverken har som syfte att utrycka den specifika
gruppens intressen. De mellanstatliga nätverken karaktäriseras av representanter
för den lokala politiska nivån. Producentnätverk representerar de ekonomiska
intressena, både privata och offentliga, i Rhodes typologi. Frågenätverken
kännetecknas av ett stort antal deltagare och deras begränsade utrymme för ett
ömsesidigt beroende mellan aktörerna. Alla nätverken kännetecknas dock av
stabilitet och kontinuitet.
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Det centrala för alla typer av nätverk, även de som presenteras ovan, är vilket
intresse som dominerar inom dem. Nätverken kan domineras av professionella och
ekonomiska intressen, eller av staten. Däremot varierar graden av inflytande i
nätverken och vad som i slutändan karaktäriserar dem. Vad som utgör deras natur
är sedan en empirisk fråga (Rhodes, 1997:39). Det innebär att nätverkan måste
studeras empiriskt för att kunna karaktäriseras. En annan slutsats är att nätverken
förekommer parallellt med den hierarkiska modellen och med marknadsmodellen.
Däremot kan systemet kännetecknas av det ena eller det andra.
Relationerna mellan aktörerna i nätverk är ofta horisontella, men de kan också vara
vertikala, exempelvis i en kommunal organisation (Montin, 2006:9). Det beror till
stor del på att nätverket existerar i hierarkins skugga. Den hierarkiska styrningen
är fortfarande en viktig faktor när det handlar om styrning i det politiska systemet.
De styrandes roll blir då att koordinera aktörerna.
Skollagen (SFS 1985:1105) innehåller exempel på styrning via samverkan. Där står
det bland annat att resursfördelningen till de fristående skolorna ska ske i samråd
med de fristående skolorna och med öppenhet. Det innebär att kommunen ska
redovisa för friskolorna på vilka grunder den har kommit fram till beloppets
storlek. Att fördelningen av pengar ska ske i samråd innebär att kommunen ska ta
hänsyn till eleverna som går i friskolorna och deras behov. I resursfördelningen
ska kommunerna alltså, ta hänsyn till vad den egna skolan kostar, men också vilka
behov eleverna i de fristående skolorna har. Det är därför viktigt att kommunen
har en dialog med friskolorna om de behov som deras elever har. I likhet med
marknadsstyrning är nätverksstyrning alltså ett viktigt inslag. Ytterligare ett
styrmedel som är viktigt i nätverksstyrning är konsultation. Det framträder i
kommunernas styrning av de ekonomiska resurserna när kommunerna måste
konsultera de fristående skolorna om elevernas behov (Lascoumes & LeGales,
2007).

2.5 Sammanfattning
Den reformvåg som svept in över de västerländska demokratierna under de
senaste 30 åren har fört med sig genomgripande organisatoriska förändringar,
samt förändringar för den politiska styrningen. Utgångspunkten i förändringarna
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är en konsensusinriktad tanke att aktörer samverkar och att politik skapas genom
samförstånd. Detta har kritiserats och är en central utgångspunkt i denna
avhandling som undersöker styrningens koppling till utvecklande av konflikt.
Grunden för målkonflikter är att organisationer har mål som inte är förenliga med
varandra. Konflikterna är i grunden lågintensiva, men kan
kan utvecklas till ett
konfliktorienterat beteende som leder till att konflikten ökar i intensitet. Resurser
och heterogenitet är centrala för utvecklandet av målkonflikter. Resurser är ofta en
orsak till konflikter inom politiska organisationer. Resurserna är knappa, ofta
omtvistade mellan parterna och är en del av det fundament som leder till att
målkonflikter utvecklas. I det lokala politiska systemet finansieras både den
kommunala skolan och de fristående skolorna av kommunen, vilket innebär att de
är beroende
roende av samma resurser. Båda aktörerna, friskolorna och de kommunala
skolorna, får strida om resurserna. Nyckeln är att locka till sig elever för att på så
sätt erhålla mer resurser. De andra två kan kopplas till ett systems heterogenitet
och handlar om oförenliga värden samt oförenliga roller. Oförenliga roller uppstår
i ett system som präglas av arbetsfördelning, exempelvis uppdelningen mellan
privat och offentligt som leder till skilda utgångspunkter för aktörernas
verksamhet. Det beror på att en privat
privat och en offentlig aktör verkar med
utgångspunkt från olika värderingar som kan vara oförenliga i ett system. När en
målkonflikt ökar i intensitet ökar också risken att det uppstår ett konfliktorienterat
beteende. Nedanstående modell sammanfattar utvecklingen
utvecklingen av en konflikt.

Figur 2.4 Styrning och konfliktutveckling - avhandlingens analysmodell
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En konflikt kan delas upp i två dimensioner: en innehållsdimension som beskriver
vad konflikten innehåller och en beteendedimension som utgår från hur intensiv
konflikten är. Innehållsdimensionen anger att konflikter innehåller dels en
resursfaktor, dels en heterogenitetsfaktor. Resursfaktorn innebär att två eller flera
aktörer strider om samma resurser och heterogenitet innebär att två eller fler
aktörer har oförenliga värderingar eller oförenliga roller. Detta leder till
målkonflikter mellan aktörerna, vilket är den lägsta graden av intensitet i en
konflikt. Målkonflikterna kan senare utvecklas i intensitet till ett konfliktorienterat
beteende som innebär att aktörerna blockerar eller förstör för varandra.
Reformpolitiken förespråkar konsensus. Övergången från government till
governance har haft en stark tilltro till nya former för styrning. I och med
övergången har systemet ökat sin heterogenitet genom att fler aktörer återfinns
bland de som erbjuder gymnasieutbildning. Därigenom har också kraven ökat på
kommunerna att anpassa sin styrning. Den hierarkiska styrningsmodellen
utmanas framför allt av två styrideal: marknaden och nätverket. De tre styridealen
utgår från olika källor, vilket sammanfattas i tabell 2.1.

Tabell 2. 1 De tre styridealen i sammanfattning
Den
hierarkiska
modellen

Marknadsmodellen

Nätverksmodellen

Kontroll

Konkurrens

Samverkan

Hur styr
kommunerna?
Vem styr i

Partnerna i

kommunerna?

Politiken

Kunden

Vad styr

Resurser via

Resurser via

kommunerna?

centralisering

efterfrågan/utbud

nätverket
Resurser via behov

(Källa: Modifierad efter Petersson & Söderlind, 1993:15, Montin, 2006:11)

När det gäller frågan hur kommunerna styr utgår den hierarkiska modellen från
kontroll, vilket baseras på synen på staten. Den hierarkiska modellen utgår från en
tvångsordning som innebär att staten är en starkt styrande aktör vars syfte är att
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reglera andra aktörers beteende och verksamhet. Normkällan i den hierarkiska
modellen är rättssystemet och aktörerna i systemet är alltså underställda systemet.
I marknadsmodellen är den centrala styrmekanismen konkurrens och staten ses
som en serviceproducent bland många andra. Normkällan för marknadsmodellen
är alltså marknaden och dess funktionssätt, med viktiga mekanismer som utbud
och efterfrågan, konkurrens och specialisering. Nätverksmodellen besvarar frågan
om hur kommunerna styr med svaret samverkan eftersom nätverket är normen
och centralt för ett nätverk är samverkan. Närverksmodellen ser staten som en
möjliggörare, snarare än som en producent eller övervakare. Staten kan vi sin
koordinerande roll styra resurser dit där de behövs och på så sätt möjliggöra för
aktörerna i nätverket att förverkliga politikens mål.
När det gäller synen på vad kommunerna styr så handlar det i skolsystemet om de
ekonomiska resurserna. De olika idealen har olika perspektiv för hur
resursfördelningen ska gå till. I den hierarkiska modellen sker resursfördelningen
via centraliserade principer som grundas på

politiska beslut efter politiska

överväganden. Kommunen fastslår hur mycket pengar som ska tillfalla den
kommunala gymnasieskolan, vilket också slår igenom i resursfördelningen till de
fristående gymnasieskolorna. I marknadsmodellen sker resursfördelningen efter
utbud- och efterfrågeprinciper. Där det finns en efterfrågan ska resurserna gå. På
så sätt styr också efterfrågan utbudet: resurserna följer med de produkter som
kunderna väljer. I nätverksmodellen styrs resurserna av behovsorienterade
principer. Resurserna styrs dit där behoven anses som störst. Här kommer staten
in. Dess roll blir att koordinera resurserna så att de hamnar där behoven är som
störst.
Vem som styr i kommunerna varierar, beroende på de olika modellerna. I den
hierarkiska modellen är det generella svaret politiken och de som ingår i det
politiska systemet. Det är politiker och tjänstemän och relevanta organ som olika
myndigheter som styr. När det gäller marknadsmodellen är kunden den primära
aktören. Med sina val styr kunden var resurserna ska hamna. I nätverksmodellen
är det aktörerna i nätverket som styr.
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Figur 2.5 Styridealens förväntade påverkan på konfliktnivå
När det gäller kopplingen mellan styridealen och konflikt kan den förväntade
relationen
lationen se ut som i figuren ovan. Nätverksmodellen bygger på samverkan
mellan aktörerna och det finns en beroendeställning mellan dem. Det finns en
budenhet till omgivningen genom att nätverket är beroende av aktörerna och av
aktörernas relationer. Nätverksmodellen
Nätverksmodellen bygger på samförstånd mellan aktörerna.
Ur det perspektivet är den förväntade konfliktnivån i nätverksmodellen låg. Den
hierarkiska modellen hamnar på mitten av intensitetslinjen. Beslutsfattandet i den
hierarkiska modellen är i allra högsta grad
grad en politisk fråga. Den politiska arenan
är central för beslutsfattandet och utgör en arena för konflikt, men konflikterna får
spelrum och kan vädras ut innan de omsätts i handling. Varför modellen antas
hamna på en högre konfliktnivå vad avser intensitet än nätverkmodellen beror på
att den hierarkiska modellen har en rigid inställning till aktörer utanför hierarkin.
Enligt marknadsmodellen råder en hög grad av konflikt mellan aktörerna i ett
marknadsstyrt system eftersom konkurrens skapar en åtskillnad mellan
me
dem.
Åtskillnaden mellan aktörerna samt konkurrensen skapar ett system där
konflikterna är högre. Modellen förpassar också mycket av makt och inflytande
inflytand
från den politiska arenan till andra aktörer vilka försvårar hanteringen av
konflikterna.
Hur dessa
ssa ideal slår igenom i kommunernas styrning av skolpolitiken och deras
koppling till konflikt är en empirisk fråga som denna avhandling undersöker. För
att kunna göra det krävs en metod, ett tillvägagångssätt. Nästa kapitel beskriver
undersökningens upplägg
upplä och metodologiska tillvägagångssätt.
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3. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
I det här kapitlet presenteras avhandlingens metodologiska utgångspunkter.
Inledningsvis diskuteras urvalet av fall, därefter metoderna för datainsamling och
de analystekniker som har använts. Kapitlet avslutas med en genomgång av
avgränsningarna.
Grunden i kunskapsutvecklig ligger i jämförelser. Jämförelser kan göras på olika
vis, endera genom en jämförande studie eller via en fallstudie. I Metodpraktikan
menar Esaiasson m.fl. (2007) att det inte är någon större skillnad mellan en
multipel fallstudie och en jämförande studie, eftersom det finns inbyggda
jämförelser mellan de valda kontexterna i den multipla fallstudien (Esaiasson m.fl.,
2007:121–122). I den här avhandlingen utgörs kontexterna av de valda
kommunerna. Esaiasson m.fl. (2007) påpekar att forskare som undersöker
kommuner ofta använder sig av strategier som även används inom jämförande
studier av politik, trots att det är en fallstudie (Esaiasson, 2007:122). Det finns dock
en nackdel och en fara med jämförande strategier. De bygger ofta på antagandet
att forskningen är teoriprövande och variabelorienterad (se exempelvis Ragin,
1987), Genom en teoriprövande ansats går det att få en relativt god uppfattning om
variablernas relation, vilka variabler som ska inkluderas i undersökningen och
med detta som grund välja fall. Detta gäller dock inte för denna studie.
Med utgångspunkt från studiens syfte är ambitionen att den ska vara
teoriutvecklande. Det får konsekvenser för teorins roll och valen av fall.
Governanceperspektivets syn på den policyskapande processen är att den sker i
konsensus, vilket innebär en låg grad av konflikt. Hur det förhåller sig är en
empirisk fråga, I denna avhandlig ställs frågan i relation till olika styrideal som
också är tämligen implicit inbyggda i governanceperspektivets antaganden om det
heterogena politiska systemets beskaffenhet. Esaiasson m.fl. (2007) menar att det i
huvudsak finns två typer av teoriutvecklande studier. Den ena handlar om att hitta
förklaringsfaktorer och den andra om att utveckla kausala mekanismer. Denna
studie ingår i den förra kategorin, att hitta förklaringsfaktorer. Inom den kategorin
finns det två underkategorier som inbegriper två typer av studier. I den ena
försöker forskaren hitta kompletterande förklaringsmekanismer, medan den andra
går ut på att hitta konkurrerande förklaringsmekanismer (Esaiasson m.fl.,
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2007:124). Denna studie tillhör den första kategorin. Den har en teoriutvecklande
karaktär och avsikten är att finna kompletterande förklaringar till utvecklingen av
olika konfliktnivåer. Detta får konsekvenser för urvalet av fall. I teoriutvecklande
studier gäller det att utgå från få fall och använda informationen från dessa för att
utveckla teorin (Esaiasson m.fl., 2007:124–125).
Det som ska undersökas i fallstudien är hur styridealen marknad, nätverk och
hierarki påverkar konfliktnivån i skolsystemet i de undersökta kommunerna. Detta
görs genom att undersöka friskolornas etablering i de utvalda kommunerna.
Undersökningen i avhandlingen bygger på en jämförande fallstudie, dels på grund
av att undersökningen sträcker sig över en tidsperiod som gör att den faktor som
ska undersökas får fler värden, dels på grund samt av att kontexterna,
kommunerna, är flera. Fördelen med fallstudier är att de ger möjlighet att
analysera en helhet och att fånga en frågas komplexitet. Yin (1989) menar att en
fallstudie är särskilt fruktbar när frågor av hur-karaktär studeras. Fallstudier är
användbara vid systemstudier eftersom de handlar om att se samband och
kopplingar mellan systemets olika delar (Palm, 2004:56). Kommunerna är alltså
politiska system som utgör olika kontexter inom vilka de olika styridealen tar sig
uttryck. Jag har utifrån ett antal kriterier valt kommuner som är lika varandra
beträffande kontextuella faktorer, men olika när det gäller konflikt, vilket är den
faktor som ska förklaras. Nästa avsnitt ger en närmare beskrivning av
urvalskriterierna.

3.1 Urval
Avhandlingens studie är ingen regelrätt jämförande studie, vilket avslöjades i
kapitelingressen. Syftet med studien är att vara teoriutvecklande vilket gör, till
skillnad från en teoriprövande studie, att det kan vara svårt att ha en tämligen klar
bild över hur relationen mellan variablerna ser ut samt att det i en teoriprövande
studie det finns en relativt god uppfattning om vilka variabler som ska ligga till
grund för urvalet. I en icke-teoriprövande studie är detta inte lika självklart, vilket
gör att den jämförande metoden inte kan användas fullt ut. Däremot är en av
metodens styrkor med denna form av strategi vid urval. Det hjälper mig som att
den hjälper forskaren att redan vid urvalet eliminera variationer som kan påverka
resultatet. För urvalet av fall har använts mest-lika-strategin.
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Tabell 3.1 visar vilka kriterier som har varit vägledande för urvalet av fall: .
Tabell 3.1 Kriterier för urval
Kriterium

Sundsvall

Umeå

Gävle

Befolkning 2006

94516

111235

92416

Kommuntyp*

Större städer

Större städer

Större städer

6

8

5

Antal friskolor på
gymnasienivå
Politisk majoritet

Vänstermajoritet Vänstermajoritet Vänstermajoritet

Geografisk
placering

Norrlandskusten Norrlandskusten Norrlandskusten

Kommentar: *Enligt SKL:s kommungruppsindelning

3.1.1 Politisk majoritet
Vid studier av politik är partipolitisk tillhörighet och majoritetsförhållanden
centrala begrepp, vilket även gäller i detta fall. Den politiska majoriteten är
konstant i de studerade kommunerna. Kommunerna har haft vänstermajoritet
under studiens undersökningsperiod. Anledningen till att politisk majoritet hålls
konstant i undersökningen är konstant beror framför allt på två saker. För det
första är det inte studiens syfte att förklara olika partiers inställning till friskolor
och vilken betydelse detta har för utvecklingen av en konflikt. Den politiska
styrning som avses i studien ska inte uppfattas som en partipolitisk handling.
Avhandlingens syfte är att studera det förvaltningspolitiska inslaget i styrningen,
inte betydelsen av politisk färg för utvecklingen av konfliktnivån. Däremot kan
studien spegla i vilken grad majoritetens vilja kommer till uttryck i styrningen och
vilken betydelse majoriteten har för utvecklingen av en konflikt, inom ramen för
den politiska styrningen. För det andra är politisk majoritet en central variabel i
studier av politik och den politiska majoritetens färg kan inte negligeras, i
synnerhet inte när det gäller en studie av friskolor där debatten om skolornas vara
eller icke vara har varit mycket intensiv. Inom den komparativa logiken bör vissa
faktorer som inte antas påverka värdet på den faktor som ska förklaras hållas
konstanta (se exempelvis Pretzeworski & Teune, 1973, Esaiasson m.fl., 2007). För
att styrningens effekt på utvecklingen av en konflikt ska kunna undersökas bör
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alltså den politiska färgen hållas konstant. Majoritetsförhållandenas stabilitet över
tid är en annan viktig faktor.
Under perioden 1998-2009 då studien genomfördes var det vänstermajoritet i de
tre valda kommunerna. Det har betydelse för undersökningen eftersom förändrade
majoritetsförhållanden kan ändra politikernas agerande. När det gäller politisk
färg kopplad till konfliktnivå och styrning är

det mycket viktigt att

majoritetsförhållandena var stabila under den undersökta perioden. Ett politiskt
maktskifte hade kunnat påverka utfallet på den faktor som undersöks. Växlande
majoritetsförhållanden kan ge variationer i undersökningen som är svåra att
kontrollera och som påverkar resultat. För styridealens utveckling är stabila
majoritetsförhållanden också avgörande. Ett majoritetsskifte kan resultera i att den
förda politiken ändras och ger en förändring i hur styridealen utvecklas. Detta kan
i sin tur påverka utfallet. Ett av de viktigaste kriterierna för urvalet av kommuner
var

därför

att

de

hade

stabila

majoritetsförhållanden

under

hela

undersökningsperioden.
3.1.2 Geografisk placering
Gymnasieskolor rekryterar i första hand elever lokalt och regionalt, vilket innebär
att rekryteringsområdet sträcker sig utanför den egna kommunens gränser. De
valda kommunerna är placerade längs norrlandskusten, men på så pass långt från
varandra att de ur rekryteringshänseende inte överlappar varandra.
I och med att gymnasieskolor undersöks måste det finnas ett visst avstånd mellan
kommunerna. I annat fall riskerar studiens fokus att snarare handla om konflikter
mellan kommuner än inom kommuner. Gymnasieskolornas rekryteringsbas
sträcker sig ofta över flera angränsade kommuner och en gymnasieskola kan ha ett
stort rekryteringsområde. Ofta rekryterar de större kommunerna från de mindre,
vilket gör att de mindre kommunerna har en väldigt liten eller ingen
gymnasieorganisation alls. Av den anledningen måste kommunerna tillhöra olika
regioner för att inte konkurrera med varandra ur rekryteringssynpunkt. De måste
alltså tillhöra olika regioner och ha ett tämligen stort geografiskt avstånd mellan
varandra.

De

tre

utvalda

kommunerna

innehåller

sådana

regionala

utbildningsmotorer med stora gymnasieskolor som lockar många ungdomar från
angränsande kommuner. Sundsvall rekryterar från Ånge, Härnösand, norra
Hälsingland och södra Ångermanland. Till Gävle reser ungdomar från Sandviken,
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Ockelbo, Söderhamn, Hofors samt Älvkarleby. Umeå rekryterar främst från de
kringliggande kommunerna: Vännäs, Bjurholm, Robertsfors och Nordmaling.
3.1.3 Kommunernas befolkningsstorlek
Kommuner är geografiskt avgränsade, demokratiska sammanslutningar och deras
storlek, med utgångspunkt från antalet invånare, är en central utgångspunkt i
statsvetenskaplig forskning (Wihlborg, 2000:50). Både ur ett skolperspektiv och ur
ett konfliktperspektiv har storleken på kommunen betydelse. Följande avsnitt
redogör först för kopplingen mellan kommunstorlek och konflikt och därefter för
kopplingen till skolan.
Storleken på den politiska enheten är viktig när kopplingen till konflikt skall
undersökas. Med en viss storlek på den politiska enheten, ökar också möjligheten
för att ett motstånd och skillnader i krav och intressen uppstår. Ett litet system
antas vara mer präglat av konsensus, medan ett större system antas vara mer
heterogent och därmed mer konfliktfyllt. Enligt Dahl och Tufte (1973) är ett mindre
politiskt system mindre heterogent än ett större, vilket leder till att det mindre
systemet kännetecknas av en lägre grad av konflikt. Heterogenitet innebär
exempelvis att ett större politisk system rymmer fler intressenter med olika
värderingar, intressen och mål. Det resulterar i att konflikter mellan organisationer
är vanligare i större politiska system, men på grund av det är också processer för
att hantera konflikter mer utvecklade (Dahl & Tufte, 1973:92). Enligt Dahl och
Tufte hör storlek och konflikt ihop och för att kunna undersöka konflikter i
politiska system bör systemen ha en viss storlek. På grund av detta valdes
kommuner som tillhör SCB:s kommungruppsindelning ”Större städer” ut till
denna studie. Samtliga kommuner är tillräckligt stora för att uppnå en kritisk
massa av fristående skolor elever. De har en ansenlig mängd elever i fristående
skolor, samtidigt som en majoritet av eleverna går i kommunal skola. Risken med
att välja för små kommuner är att antalet skolor blir för få och antalet elever för
litet.
3.1.4 Antal elever
Storleken på kommunerna kan mätas på flera sätt. I den här undersökningen ingår
kommuner

som

SKL:s

(Sveriges
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kommuner

och

Landsting)

kommungruppsindelning klassar som större städer. Men det är inte enbart den
befolkningsmässiga storleken som varit avgörande för urvalet. Kommunerna är
också valda för att i så stor utsträckning som möjligt likna varandra när det gäller
den totala gymnasieverksamhetens storlek , med utgångspunkt från antalet elever.
Tabell 3.2 illustrerar gymnasieskolans organisation avseende antalet elever och
fördelningen på olika huvudmän.
Tabell 3.2 Antalet elever i de valda kommunerna år 2006

Antal
Kommun elever2*

Andel (%) elever

Andel (%)

Andel (%) av

folkbokförda i

folkbokförda

eleverna som går i

kommunen som

elever i den

gymnasie-skolor i

går i fristående

kommunala

den egna

skolor

gymnasieskolan

kommunen3

gymnasieskolor

Gävle

3 598

88

10,6

80,3

Sundsvall

3 651

92,4

24,6

68,2

Umeå

4 163

90,9

12,8

78,6

(Källa: Skolverket, * uttryckt i absoluta tal )
Siffrorna för antalet elever avser elever som är folkbokförda i kommunen. Det
innebär att antalet i i gymnasieverksamheten , oavsett huvudman, kan avvika från
dessa siffror eftersom det inte tar hänsyn till elever som går i skola i någon av
kommunerna men inte är folkbokförd där. Däremot ger siffrorna en indikation på
hur stor den totala gymnasieverksamheten i kommunen är och de är en bra
vägledning för urvalet av kommuner. En alltför stor avvikelse i elevantalet skulle
innebära att kontexterna som kommunerna utgör i denna undersökning blir för
stora. Det skulle bli svårt att jämföra de utvalda kommunerna och resultatet skulle
påverkas. Det är nästan lika stor andel elever i respektive kommun som väljer att
läsa vid någon av gymnasieskolorna inom den egna kommunen. Siffrorna avser
både kommunala gymnasieskolor och fristående gymnasieskolor. Detta indikerar
att andelen elever som pendlar ut ur den egna kommunen är tämligen begränsad.

2
3

Avser elever folkbokförda i kommunen.
Avser andelen elever som går i en skola belägen inom kommunen, oavsett huvudman.
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Det visar snarare på att kommunerna, vilket nämndes tidigare, är regionala
utbildningsmotorer dit elever hellre åker för att studera.
Sundsvall avviker från de andra två kommunerna när det gäller andelen elever i
fristående skolor och i den kommunala gymnasieskolan år 2006. Sundsvalls
kommun avviker även vid en jämförelse med hela kommungruppen ”Större
städer”, enligt SKL:s indelning, genom att vara den kommun som har störst andel
elever i fristående skolor. År 2009, är andelen elever som går i fristående skola
drygt 21 procent i Umeå kommun och drygt 15 procent i Gävle. Umeå kommun
har därmed närmat sig Sundsvalls kommun, medan Gävle kommun avviker något
i andel elever. Kommunerna uppvisar alltså vissa skillnader i gymnasieskolans
organisering, men detta har haft mindre betydelse vid urvalet än kommunens
storlek (befolkningsstorlek), antalet elever, geografisk placering, samt politisk
majoritet.
3.1.5 Val av tidsperiod
Jag har valt att studera tidsperioden 1998–2009. Beslutet att överlåta skolan till
kommunerna och att tillåta etablering av fristående skolor togs i början av 1990talet. Under första hälften av 1990-talet var etableringen blygsam. Först i slutet av
1990-talet kom etableringen av fristående gymnasieskolor igång på allvar. Åren
1995–1996 hade 38 av landets kommuner fristående skolor. Fem år senare, 2000–
2001 var de 57 och år 2009 hade 114 kommuner friskolor. Antalet skolor var
således tämligen begränsat i början av 1990-talet. Utbredningen av friskolorna var
tämligen blygsam. I de tre Norrlandskommunerna som är i fokus för denna
avhandling startade utbyggnaden i slutet av 1990-talet. Studien tar därför sin
början vid denna tidpunkt. De utvalda kommunerna är ganska typiska för resten
av riket när det gäller friskolornas etablering. I Sverige inleds den stora
expansionen 2002–2003. Det är under dessa år expansionen startar i de valda
kommunerna. De är alltså typiska med avseende på expansionen av friskolor och
när den startar i vårt land.

3.2 Dokumentstudier
För att skapa en bild av de förutsättningar som ges i olika kommuner ur ett
skolpolitiskt perspektiv, har flera metoder använts vid insamlandet av det
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empiriska materialet. Ett annat mål med att använda flera sätt att samla
information var att inte bli för beroende av enbart intervjuerna. Styrkan i att
metodtriangulera är att man som forskare kan ställa uppgifter från olika källor mot
varandra och därigenom uppnå en högre grad av reliabilitet.
De centrala dokumenten i studien hämtades från en av Skolverkets databaser och
utgörs

av

friskolornas

ansökningshandlingar.

Av

handlingarna

framgår

huvudman, inriktning på skolan, vilka program huvudmannen planerade att
starta, samt den planerade storleken på verksamheten. Handlingarna innehåller
också kommunernas yttrande över friskolornas etablering. Uppgifterna utgör en
bra grund för att förstå vilka förutsättningar kommunerna har att hantera
friskolornas storlek och inriktning. De visar också kommunernas inställning till
friskolan när den startade och indikerar konfliktnivån i skolans startskede. Av
dokumenten som erhållits via Skolverkets databas framgår också vilka argument
kommunerna har använt för att tillstyrka eller avslå skolornas ansökan om
etablering. Vidare framgår skolornas inriktning, något som används för att
kartlägga skolans utbud. Inriktningen indikerar i vilken grad skolorna konkurrerar
med eller är ett komplement till den kommunala skolverksamheten. Den här typen
av material ger en bra och översiktlig bild över de olika förutsättningar som
kommunerna och friskolorna har att verka i. En del nämndprotokoll och
utskottsprotokoll från kommunerna har också använts i studien eftersom en del av
kommunernas yttranden kan vara tämligen kortfattade i Skolverkets handlingar.
Protokollen ger en mer fördjupad bild av vilka ställningstaganden som legat till
grund för kommunens inställning i frågan.
Kommunala nämndprotokoll har också använts för att kartlägga det som har
framkommit i intervjuerna och som rör skillnader mellan oppositionens och
majoritetens inställning till friskolorna. Uppgifter som har framkommit i
intervjuerna

har

ofta

varit

tämligen

samstämmiga

när

det

gäller

om

oppositionenens syn på friskolorna skiljer sig från majoritetens.
Skrifter och utredningar, samt inspektionsrapporter från både Skolverket och
Skolinspektionen har också ingått i undersökningen. Vid sidan av detta material
har även propositioner, lagtext, SOU:er och en del annat, offentligt tryckt material
ingått. Offentlig statistik från SCB och Skolverket har också använts. Den offentliga
statistik som har använts gäller bland annat kostnadsutvecklingen i kommunerna
under undersökningsperioden, samt antalet elever, barnkullarnas storlek m.m.
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3.3 Intervjumetoden
För att får en mer heltäckande bild av utvecklingen av konflikt och kommunernas
styrning användes också intervjumetoden vid insamlandet av data. Därigenom
ökar chanserna att få en mer heltäckande bild av friskornas etablering och
kommunernas

styrning.

Intervjuerna

och

dokumenten

är

alltså

viktiga

komponenter för att kunna analysera utvecklingen av konflikt och styridealens
påverkan på de utvalda kommunerna.
Dokumentstudierna gav endast en begränsad

mängd information kring

konfliktutveckling, styrningens utveckling och friskolornas etablering. Vid
intervjuerna användes den halvstrukturerade metoden som innebär att frågorna är
förutbestämda, men att det finns möjlighet att ställa följdfrågor om något i svaret
är oklart. Styrkan i den halvstrukturerade intervjumetoden är att den ger bättre
kontroll på vad som mäts, till skillnad från den ostrukturerade intervjumetoden.
Ytterligare en fördel med den förra metoden, i förhållande till den ostrukturerade
intervjun, är att den underlättar analysarbetet. Med den halvstrukturerade
metoden går det också att under intervjun att klargöra sådant som respondenten
uppfattar som oklart, till skillnad från i en enkät eller i en strukturerad intervju
(Gillham, 2008). En nackdel med att använda intervjumetoden är att den tar upp
tid för respondenten på ett mer påtagligt sätt än en enkät, samt att
intervjusituationen kan kännas påträngande för respondenten. En enkät kan
respondenten besvara när helst den vill.
Intervjupersonerna som valdes ut har stor kännedom om mitt forskningsområde
genom sin position och besitter därmed betydelsefull kunskap . (Gillham, 2008: 83
f.). Jag har valt att inte skriva ut personernas namn i avhandlingen för att deras
identitet inte ska röjas. En av anledningarna till anonymitet är att de personligen
inte ska känna sig utpekade, samt att vissa personliga ställningstaganden och
uppfattningar kan vara känsliga. En annan anledning till att inte skriva ut namnen
är att det inte är den enskilde intervjupersonens uppgifter som är intressanta, utan
det är helheten, alla intervjupersonernas svar, som är det centrala. Därför berättar
jag endast på ett övergripande plan om vilka positioner dessa personer har. De
arbetar inom både kommunal skola och skolförvaltning, på friskolor och som
förtroendevalda politiker. De förtroendevalda politikerna har valts så att jag har
fått partipolitisk variation: en från majoriteten och en från oppositionen.
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Politikerna var ordinarie ledamöter i nämnden. Två av personerna som
intervjuades tillhör inte någon av de valda kommunerna. För att få en ett mer
övergipande perspektiv på frågorna har även en representant från Sveriges
kommuner och landsting (SKL) och en person från Friskolornas riksförbund
intervjuats. Deras kunskap är mer generell och inte direkt förknippad med
förhållanden i de utvalda kommunerna. Dessa personer intervjuades i syfte att öka
min egen kunskap inom området för att kunna ställa mer precisa frågor i de
utvalda kommunerna. Totalt har 32 personer intervjuats varav 30 i de undersökta
kommunerna. Tre personer, i Umeå kommun, har tackat nej till medverkan. Alla
intervjupersoner har erbjudits att läsa intervjuutskrifterna, men endast en person
valde att göra det. Denna person hade dock inga synpunkter på utskriften.
Jag tog kontakt med intervjupersonerna via e-post. I brevet framgick studiens
syfte, varför jag ville göra en intervju, hur lång tid intervjun skulle ta, samt att
deras namn inte skulle skrivas ut i avhandlingen. Om de inte svarade på det första
utskicket fick de en påminnelse via telefon eller e-post. Intervjutiden bokades via epost eller telefon och personerna fick bestämma var intervjun skulle äga rum. De
flesta genomfördes på intervjupersonens tjänsterum. Två genomfördes i en foajé
till kommunhuset. Samtliga intervjuer spelades in. Det inspelade materialet har
sedan skrivits ut för att kunna analyseras. Citaten som förekommer i texten är
ordagrant återgivna, så när som på några redaktionella ändringar i vissa citat för
att underlätta läsningen och anpassa talspråket till skriftspråk. Varje intervju tog ca
en timme.
Vid intervjuerna användes en intervjuguide där frågarna utgick från ett antal
huvudteman. Dessa användes som en sammanhållande länk under intervjun och
underlättade sammanställningen och analysen av materialet (Gillham, 2008:181 f).
Intervjuguiden gav även möjlighet att ställa följdfrågor om det var några
oklarheter, samt att intervjuerna påminde mer om ett samtal än om en
intervjusituation. Varje intervjusituation har givit mig mer kunskap om
studieobjektet, vilket har inneburit att intervjuerna för varje gång blivit mer precisa
och följdfrågorna mer exakta. Intervjuerna har alltså varit ett tillfälle att lära. Vissa
smärre justeringar av intervjufrågorna har kontinuerligt gjorts för att öka deras
precision. Frågorna har varierats beroende på vilken aktör som har intervjuats. Jag
utgick från totalt sju frågeguider för intervjuerna i kommunerna, samt en var för
respektive intervju av personerna från SKL, Friskolornas riksförbund och en
företrädare för ett ägarföretag till en fristående skola.
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Intervjuerna med friskolornas representanter inleddes med frågor om skolan,
etableringen, samt starten av skolan för att kartlägga motiven bakom etableringen.
Fokus ligger på om friskolan ser sig själv som ett komplement eller en konkurrent
till de kommunala skolorna, samt vad de tycker om kommunerna som de väljer att
etablera sig i. Frågorna är tänkta att hjälpa mig att kartlägga om det främst är
affärsmässiga eller utbildningsmässiga skäl till etableringarna. Ser skolan sig som
en konkurrent till de kommunala skolorna är kanske viljan till samarbete mindre
än om den ser sig som ett komplement. Med utgångspunkt från grunden till att
friskolorna etablerar sig i kommunerna kan jag få en förståelse för hur konflikterna
utvecklas i kommunerna. Därefter kan jag, med utgångspunkt i de svar jag fått på
de inledande frågorna, gå vidare med att explicit fråga om relationen till
kommunen

(förvaltning

och

nämnd).

Detta

för

att

kunna

kartlägga

konfliktdimensionen och dess orsaker. Därefter ställs frågor om relationen mellan
de kommunala skolorna och de fristående skolorna. Tanken med frågorna är att
undersöka om konflikterna endast är vertikala eller även horisontella, dvs. om
konflikterna förekommer både eller endast mellan kommun och fristående skola,
samt om de förekommer både eller endast mellan skolformerna. Alla frågor till
politikerna

och

förvaltningsföreträdarna

har

inletts

med

frågor

om

konsekvenserna av friskolornas etablering och om de ser skolorna som
konkurrenter eller ett komplement. Syftet med att fråga om konsekvenserna är att
kartlägga det som intervjupersonerna upplever som positivt men också negativt
med etableringen. Hur etableringen har påverkat organisationen och vilka
förändringar man har vidtagit. Därefter har jag frågat om relationerna till de
fristående skolorna för att på så sätt kartlägga konfliktnivån. Slutligen ställdes
frågor om styrningen.
Företrädaren för SKL fick frågor om konsekvenserna av friskolornas etablering
med avseende på bland annat kvalitet, kostnader och organisering, samt hur
kommunerna hanterar dessa förändringar. Därefter frågade jag om den
kommunala styrningen av de fristående skolorna och hur kommunerna på olika
sätt arbetar med den. Till företrädaren för Friskolornas riksförbund ställdes frågor
om friskolornas villkor i mer generella termer, samt vilka problem de stöter på i
kommunerna. För att få en mer översiktlig bild av villkoren för friskolornas
verksamhet frågade jag även om konflikter och orsakerna till dessa. Jag ställde
också frågor om olika samarbetsformer mellan kommunerna och de fristående
skolorna.
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Intervjuerna med företrädare för de kommunala gymnasieskolorna inleddes med
frågor kring skolans organisation: program, antalet elever osv. Därefter ställdes
frågor om konsekvenserna för skolan genom friskolornas etablering. Syftet var att
kartlägga om det vidtagits några organisatoriska förändringar för att möta
konkurrensen, exempelvis genom marknadsföring och profilering. Därefter ställde
jag frågor om relationen till de fristående skolorna. Jag frågade också de
kommunala skolorna om relationen till förvaltningen hade förändrats. Syftet var
att undersöka om de interna relationerna i kommunen hade påverkats. Detta är
naturligtvis beroende av styridealen. Olika styrideal ger, teoretiskt sett, olika
interna relationer inom den kommunala organisationen.
Det finns naturligtvis nackdelar med intervjumetoden som måste tas i betraktande.
Dessa framträder främst när intervjumetoden jämförs med enkäter. Intervjuer är
bland annat mer kostsamma än enkätutskick (Nachmaias & Nachmaias, 1996). De
kan också ge upphov till en skevhet i resultatet i högre grad än vid enkäter.
Anledningen är att intervjun kan ge personella influenser som leder till skevhet
och att graden av standardisering är lägre, vilket också kan ge upphov till en viss
grad av skevhet. Jag anser dock att nackdelarna inte överväger metodens fördelar
och att jag har mer att vinna på att använda intervjuer än till exempel enkäter. I de
senare är bortfallet mycket större än i intervjuer, samt att jag genom att använda
möjligheten att ställa följdfrågor kan få fram information som inte skulle ha
framkommit vid en enkätundersökning. Det beror bland annat på att graden av
systematik normalt sett är högre vid en intervju än i en enkät. Med detta menar jag
att möjligheten till att ställa följdfrågor och fråga om sådant som är oklart i svaren
inte är möjligt vid en enkätundersökning. Även när det gäller bortfall har
intervjumetoden fördelar. Inom studien förekommer endast ett fåtal aktörer och
för att få en så heltäckande bild som möjligt gäller det att minimera bortfallet.
Detta är en av intervjumetodens styrkor, att jag genom att använda den kan
minimera bortfallet. Jag har också svårt att se att jag med en enkät skulle få fram
samma information som jag har lyckats samla in.
En viktig fråga när det gäller intervjumetoden är hur urvalet av citat har gjorts och
vilka som har fått komma till tals. I den empiriska framställningen har jag försökt
använda citat som speglar materialets bredd och djup. Personerna som citeras är
de som jag anser på bästa sätt fångar de aspekter som ska belysas. Ofta har andra
citat också använts för att belysa samma aspekt på ett likadant eller motsatt sätt.
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Därigenom hoppas jag kunna fånga dynamiken i materialet som intervjuerna har
givit upphov till (jfr Schmauch, 2006: 71). Tabell 3.3 visar fördelningen av
intervjupersoner per kategori och kommun..
Tabell 3.3. Intervjupersoner fördelade på kategori och kommun
Intervjuperson

Sundsvall Gävle

Umeå

Friskolor

6

4

5

Kommunala skolor

2

2

2

1

1

1

2

2

2

Kommunal
förvaltning
Förtroendevalda
politiker

3.4 Analysteknik av intervjuerna
Som ett första led i analysarbetet skrevs intervjuerna ut. Arbetet gjordes i nära
anslutning till intervjun. Utskriften gjordes för att förtydliga det som hade sagts
under intervjun och undvika att relevant information gick förlorad. I utskrifterna
använde jag mig av kursivering och fet stil för att markera viktiga ord, betoningar,
samt eventuella kommentarer och samtalsstödjande frågor. Den feta stilen
användes för att markera huvudfrågor. Kursiv stil användes för att markera
samtalsstödjande kommentarer, sonderingsfrågor och enstaka betydelsefulla ord
(Gilliam, 2008:165 f).
För att analysera intervjumaterialet tog jag fram ett analysschema. I arbetet med
att kategorisera det respondenterna hade sagt utgick jag från de kategorier som
presenteras i teorikapitlet och som utgör analysens övergripande kategorier. Med
utgångspunkt i dessa breda och övergripande kategoriseringar skapade jag sedan
underkategorier med hjälp av de transkriberade intervjuerna. Metoden innebär att
jag får ut det mesta av materialet och förhindrar att information ur intervjuerna går
förlorad.

Intervjumaterialet

är

således

vägledande

i

skapandet

av

underkategorierna (Gilliam, 2008:192).
Följande tabell illustrerar hur intervjusvaren har kategoriserats och analyserats. I
de olika fälten har sedan citat klippts in som illustrerar de olika dimensionerna.
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Tabell 3.4 Analysschema för intervjuer
Styrmedel

Marknad

Nätverk

Hierarki

Konkurrens
Samverkan
Kontroll
Målkonflikt
Resurser
Heterogenitet
Konfliktbeteende

3.5 Avgränsningar
3.5.1 Tre kommuner
Att jag endast valde tre kommuner minskar möjligheterna att göra empiriska
generaliseringar som sträcker sig över en hel population. Det är dock inte studiens
syfte. Studiens syfte är att undersöka hur konflikter utvecklas i de valda
kommunerna, samt hur styrningen påverkar hur de utvecklas. För att kunna
studera det har jag valt att gå på djupet i tre utvalda kommuner.
En annan förklaring är att tillgången på data var så pass begränsad att den enda
möjliga vägen var att själv samla in data genom intervjuer för att kunna uppfylla
studiens syfte. Det förfarandet begränsar möjligheterna att kunna samla in data
från ett större urval.
Urvalet av kommuner innebär att jag bara kan uttala mig om hur det förhåller sig i
de tre utvalda kommunerna. Jag kan, på basen av denna undersökning, inte säga
något om hur det förhåller sig i andra kommuner, i synnerhet inte kommuner med
annan politisk majoritet.
3.5.2 Gymnasieskolor
Anledningen till att jag valt att fokusera på gymnasieskolor är att det är där
marknadsanpassningen har varit mest omfattande. Jämfört med i grundskolan är
andelen elever i fristående gymnasieskolor många fler. I de valda kommunerna går
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mer än var femte elev i en fristående gymnasieskola, vilket är en betydande del av
elevunderlaget. Det innebär att skolorna får konsekvenser för den kommunala
gymnasieskolan. Ytterligare en anledning är att gymnasieskolan sedan tidigare är
van att hantera förändringar eftersom organisationen alltid har präglats av val.
Eftersom skolformen inte är obligatorisk utan frivillig har inte alla barn i en årskull
gått vidare till gymnasiestudier, vilket innebär att gymnasieskolan alltid präglats
av en osäkerhetsfaktor. I en gymnasieorganisation finns det alltid en beredskap för
att det kan bli fler eller färre elever än planerat. Genom att välja gymnasieskolan
kan jag endast uttala mig om gymnasieskolan i de utvalda kommunerna, inte om
deras skolsystem i stort.

3.6 Sammanfattning
Föreliggande studie har som övergripande ambition att vara teoriutvecklande.
Studien har som ambition att utveckla kopplingen mellan governance och konflikt
då detta är dåligt beforskat. Governanceperspektivet förutsätter, implicit, att det
råder konsensus mellan de aktörer som finns i policyprocessen. För att kunna
undersöka detta har tre kommuner valts ut som är så lika varandra som möjligt.
De är ungefär lika stora, vad gäller befolkningsstorlek, politisk majoritet, antalet
friskolor samt antal elever i gymnasieutbildning. Som material har intervjuer
använts med företrädare för kommunerna i form av politiker från båda de
politiska blocken men också tjänstemän från skolförvaltningarna. Företrädare för
fristående och kommunala gymnasieskolor har också intervjuats. Material i form
av kommunernas yttrande över friskolornas ansökningar om att få etablera sin
verksamhet har också används. Det har också använts material i form av
tidningsartiklar.
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4. OMREGLERINGAR OCH HUR EN LOKAL
UTBILDNINGSMARKNAD VÄXER FRAM
Sedan början av 1990-talet har den svenska skolan genomgått en rad förändringar.
Ökad valfrihet, decentralisering, målstyrning och etableringsmöjligheter för
fristående skolor har stått i fokus. Det här kapitlet belyser i stora drag det svenska
skolsystemets utveckling och omreglering4. Särskild tonvikt läggs vid vägen fram
till dagens lokala utbildningsmarknad, framför allt de reformer som ligger till
grund för utvecklingen. Kapitlet belyser också den svenska skolans kanske
viktigaste hörnsten: jämlikhet. Frågan om en jämlik utbildning präglar hela det
svenska utbildningsväsendet och var en av hörnstenarna när enhetsskolan
etablerades i mitten av 1800-talet. För att kunna genomföra en förändring av
skolan

med

decentralisering

av

ansvar

och

finansiering

och

ökat

självbestämmande, krävs också en omvärdering och förändring av begreppet
jämlikhet. Kapitlet avslutas med en beskrivning av friskolornas etablering och
några av de villkor som reglerar friskolornas verksamhet.
Den svenska skolan har under årens lopp genomgått en rad förändringar. I mitten
av 1970-talet kom den så kallade ”SIA-utredningen, ”Skolans arbetsmiljö (SOU
1974:53), vars slutsats var att den svenska skolan var allt för centralstyrd. Det
innebar att den skulle få stora svårigheter att möta de problem som skolans inre
organisation brottades med. Detta var början på en rad förändringar som innebar
att makt flyttades från central till lokal nivå. De stora förändringarna kom dock i
slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet. De innebar en förskjutning av makten
kring hur skolverksamheten skulle organiseras, från central till kommunal nivå.
Syftet med kommunaliseringen av skolan var att öka lärarnas, elevernas och
föräldrarnas inflytande över skolan. Statsvetarna Anders Lidström och Christine
Hudson (1995) menar att förändringarna var så pass stora att det går att tala om en
förändrad karaktär av skolväsendet. Att systemet kunde bli så centraliserat till en
början beror på att det blev nödvändigt att centralisera skoladministrationen för att
kunna förverkliga reformen med ett massutbildningssystem. I detta system var
utrymmet för fristående skolor mycket begränsat (Lidström & Hudson, 1995: 11,

4

Med omreglering avses regeländringar som syftar till att ge privata företag möjlighet att
konkurrera med varandra och med offentliga aktörer om att sälja tjänster. Regler som via en
omreglering förändras innebär bland annat etableringskontroll och resultatet blir en reglerad
konkurrens (se exemplevis SOU 2008:4 och prop. 2008/09:145)
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prop. 1989/90:41). Förändringarna är resultatet av tidigare omstruktureringar och
har inneburit att skolan har ändrat skepnad genom historien, både när det gäller
innehåll och organisering. Det centrala för organiseringen har varit vilken
huvudman skolan ska ha och hur stora de lokala variationerna ska vara. Den
svenska skolan har gått från att vara en fragmenterad skola med många
huvudmän, via en mer sammanhållen statlig skola och vidare till dagens skola,
som återigen har flera huvudmän och är mer heterogen än sin föregångare.

4.1 Enhetsskolan växer fram
I början av 1800-talet bestod det svenska skolväsendet av två separata delar. En
statlig fortsättningsskola som hade utarbetats under 1600-talet och en folkskola
som drevs av lokala företrädare och var av mycket varierande kvalitet
(Richardson, 1994:1). Det saknades kommunala organ som kunde ansvara för
folkskolan, vilket gjorde att kvaliteten var mycket skiftande och starkt begränsad.
Fram till 1882 var skolan också en kyrklig angelägenhet, enligt 1686 års kyrkolag.
En helt självständig skola, fri från kyrkan, fick Sverige först genom 1962 års skollag
(Marklund, 1980:14, Marklund, 1998:17).
Folkskolan kom till Sverige 1842 och blev obligatorisk 1882. Vid genomförandet
utgick man från en folkskolestadga som fastslog att varje socken och
stadsförsamling skulle ha minst en skola med godkända lärare. Ansvaret att
organisera

de

yttre

förutsättningarna

för

folkundervisningen

låg

på

församlingarna. I och med reformen blev den så kallade läroplikten en skolplikt
(Marklund, 1980:15). Det fanns många orsaker till 1842 års reform. Lindensjö och
Lundgren (1986) framhåller bland annat förändringar i förhållandet mellan stat och
samhälle, samt återverkningar av de idéströmningar som svepte genom Europa
under 1700-talet (Lindensjö & Lundgren, 1986:13 ).
För att finansiera folkskolan togs en så kallad skyddsavgift ut, en personlig skatt
som var lika för alla. Under slutet av 1850-talet och i början av 1860-talet
genomfördes olika reformer som var inriktade på att införa en statlig garanti för
folkskolan och dess ekonomi. Till att börja med halverades skyddsavgiften. Den
avskaffades inte helt, utan tanken vara att den skulle finansiera införandet av
småskolor och högre folkskolor, förbättra seminarieutbildningen, samt bekosta en
folkskoleinspektion. På 1920-talet infördes på flera håll en fortsättningsskola som
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ofta

var

förlagd

till

en

folkskola.

Antalet

elever

som

fortsatte

till

fortsättningsskolorna var dock för litet för att det skulle gå att investera i material,
eftersom utbildningen i huvudsak var yrkesinriktad. Genom statsbidrag
finansierades då skolskjutsar och inackordering, vilket ledde till att centralskolor
inrättades. När skolreformerna utreddes under 1940-talet så hade utvecklingen lett
till att enheterna var större och mer centraliserade. Skolreformerna under
efterkrigstiden ökade centraliseringen och byggde vidare på utvecklingen under
första delen av 1900-talet (Lindensjö & Lundgren, 1986:15–16)
De tidiga skolsystemen grundades i den folkbildning som kyrkan hade svarat för
och som varit inriktad på att lära ut grundläggande färdigheter och moralisk
fostran.

Detta

brukar

kallas

lärdomsskolan.

Den

allmänna

skolan

och

lärdomsskolan hade en viss anknytning till varandra. Under 1930- och 1940- talen
diskuterades utbildningens roll: att skapa medborgare som skulle skydda och
utveckla demokratin. Skolan fick då en politiskt fostrande roll. Den blev central för
den tidens politiska utveckling som kan sägas vara agrarsamhällets tillbakagång
och industrisamhällets framväxt (Lindensjö & Lundgren, 1986: 13-14). Under 1950talet studerade många nationalekonomer effekten av utbildningssatsningarna. De
visade på olika positiva effekter, exempelvis att satsningarna påverkade
produktionen

och

tillväxten.

En

annan

aspekt

bakom

satsningarna

på

utbildningssystemet var att utbildning kunde ses som ett instrument för att
utjämna sociala skillnader (Lindensjö & Lundgren, 1986: 15).
Om syftet i den tidigare skolan var att bland annat utjämna sociala skillnader så
stod andra aspekter i fokus under senare reformer, i synnerhet de som
genomfördes efter 1970-talet.

4.2 Ett sammanhållet utbildningssystem – efter 1970
Från 1940 fram till 1975 sker en del gradvisa förändringar. Den obligatoriska
skolan blir bland annat en nioårig grundskola (prop. 1962:54) och reformerades
första gången 1970. Inriktningen på den första reformeringsvågen var att förändra
skolan till ett mer sammanhållet utbildningssystem där systemets olika delar var
bättre sammankopplade. Utbildningssystemet blev också mer differentierat och
specialiserat genom att ju högre upp eleven kom i utbildningshierarkin, desto mer
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inriktades utbildningen mot arbetsmarknadens krav, (Lindensjö & Lundgren,
1986:17).
Kravet på en mer decentraliserad och lokalt uppbyggd skola restes tidigt.
Samtidigt med centraliseringsutvecklingen fanns det tendenser som pekade i
motsatt riktning. I allmänhet förespråkade de skolutredningar som gjordes under
1900-talet en decentralisering av skolväsendet. I en proposition från 1955 fick
enhetsskolan en ledning med ökat lokalt inflytande. En politiskt sammansatt
skolstyrelse skulle inrättas i varje kommun och ha max tolv ledamöter. En
tjänsteman, skolchefen, knöts till skolstyrelserna. Den andra vågen av reformer
inleddes på allvar med den så kallade ”SIA-utredningen” (SOU 1974:53). Den
skulle undersöka skolans inre arbete och komma med förslag till förändringar.
Utredningens slutsatser var att det krävdes decentralisering för genomföra olika
förändringar och förbättra skolans arbetsmiljö, samt att mer av ansvaret och
befogenheterna för verksamheten borde flyttas över till lokal nivå (SOU 1974:53).
Efter utredningen följde en ny läroplan, Lgr 80, som ålägger varje skola att
fastställa en lokal arbetsplan med utgångspunkt i läroplanens riktlinjer (Lgr 80).
Det är en stor skillnad mot tidigare läroplaner eftersom den centrala läroplanen
förutsätts utforma skolans arbete. Den nya läroplanen anpassades också efter
riktlinjerna i SIA-utredningen.
Utvecklingen ledde till en skola som kännetecknades av målstyrning, snarare än av
regelstyrning. Det senare innebär att skolans verksamhet styrs genom regler för
resursanvändning. Det förra innebär att styrningen av skolan sker genom
preciserade mål, medan medlen för att nå dem lämnas öppna. Genom
förändringen ville beslutsfattarna öka det lokala inflytandet och ge mer makt till
skolans personal eftersom man ansåg att de kände till verksamheten bäst, visste
vilka behov som fanns och hade den bästa kunskapen om hur resurserna bäst
skulle användas. En orsak till utvecklingen var att utredarna i SIA-utredningen
pekade på att ca 40 procent av eleverna någon gång under sin skolgång kommit i
kontakt med specialundervisning. Resurserna fördelades proportionellt till skolan,
men problemen i skolan var inte alls proportionellt fördelade. SIA-utredningen
föreslog att skolan skulle närma sig det lokala samhället och att det lokala
skolväsendet skulle ges större frihet att använda resurserna. För att kunna fördela
resurserna och kontrollera hur de användes, krävdes problemanalyser och
utvärderingar (Lindensjö & Lundgren, 1986:22-25). Detta kan ses som det första
embryot till målstyrning som sedan kom att bli det nya sättet att styra skolan.
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Målstyrningen fick sitt egentliga genomslag under första delen av 1990-talet då
den stora övergången från ett regelstyrt resursfördelningssystem till ett resultatoch målstyrt system genomfördes i utbildningsväsendet. I det senare systemet
anger de statliga styrdokumenten (bland annat skollag, läroplan, kursplan och
andra

skolförordningar)

målen

för

verksamheten,

medan

huvudmännen

bestämmer hur målen ska uppnås. Det här resursfördelningssystemet ställer dock
högra

krav

på

uppföljning

och

utvärdering.

Enligt

gymnasieentreprenadsutredningen (SOU 2006:1) har diskussionerna gått varma
det senaste decenniet om vilka metoder som är rätt när det gäller utvärderingar.
Regeringen framhåller i sin utvecklingsplan för kvalitetsarbetet i skolväsendet att
arbetet med utvärdering måste utvecklas och att det krävs en nationell tillsyn och
utveckling av det lokala kvalitetsarbetet (rskr. 2001/02:188). Det bör dock påpekas
att det är kommunerna som ansvarar för att de centralt uppställda målen uppnås
och efterföljs, vilket innebär att kvalitetsarbetet i skolan är ett kommunalt ansvar.
Resursfördelning och kvalitet kan ses som två huvudskäl till varför statsmakterna
har velat reformera den svenska skolan. En anledning är också att öka valfriheten,
det vill säga att öka möjligheten för föräldrar och elever att välja skola. I och med
en proposition från 1989 fick eleverna rätt att välja skola, med några förbehåll.
Valfriheten skulle tillgodoses så långt det var möjligt, både praktiskt och
ekonomiskt, och kommunen skulle fortfarande avgöra hur valet av skola skulle ske
(prop. 1988/89:4).
År 1992 kom den så kallade ”friskolereformen” (prop. 1991/92:95) som stimulerade
valfriheten i skolan betydligt genom den utökade möjligheten att starta fristående
grundskolor. Reformen möjliggjordes främst genom införandet av ett generöst
system för finansiering. Propositionen gav de fristående skolorna ”förutsättningar
att verka på i stort sett samma villkor som de kommunala skolorna” (prop.
1991/92:95). Kommunerna skulle stå för finansieringen genom att skolorna ansökte
hos dåvarande Skolverket om att bli berättigade till kommunalt bidrag. Året efter
infördes ett liknande system för gymnasieskolan (prop. 1992:93:230. En
förutsättning för att reformerna skulle kunna genomföras var att ansvaret för
skolan decentraliserades, vilket skedde genom kommunaliseringen av skolan
(Pierre m.fl., 2007:9).
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4.3 Kommunaliseringen av skolan
En stor del av den tidigare reformeringen av skolan innebar att ansvaret
centraliserades för att man skulle kunna säkra kvaliteten i skolan. Efter SIAutredningen och förändringarna i läroplanen under 1980-talet, reses i slutet av
1980-talet och början av 1990-talet bland annat krav på förändringar som i grunden
handlade om ökat lokalt ansvar och inflytande. Det första steget mot att fullt ut
kommunalisera skolan tas i och med propositionen 1989/90:41. I den uttrycker
regeringen att det dubbla huvudmannaskapet för skolan måste ersättas av ett
samlat kommunalt ansvar för skolans personal om mål- och resultatstyrning ska
kunna etableras fullt ut (prop. 1989/90:41), Ett renodlat kommunalt ansvar för
skolans personal innebär att kommunerna ansvarar för frågor som löne- och
anställningsvillkor. I propositionen står det också att kommunerna upplevde det
delade arbetsgivaransvaret som ett direkt hinder för deras möjligheter att föra en
samlad personalpolitik, samt att det innebar att vare sig stat eller kommun fullt ut
tog ansvar för skolan (prop. 1989/90:41). Grunden till regeringens bedömning om
ett samlat kommunalt huvudmannaskap för skolpersonalen är dels att mål- och
resultatstyrning ska kunna etableras fullt ut, dels den ökade samhälleliga
decentraliseringen. Kraven på ett ökat medborgerligt inflytande över den
offentliga verksamheten är stort, vilket regeringen lyfter som ännu ett skäl till
varför kommunerna bör får större ansvar för skolan. Ytterligare skäl är att skolans
personal ska kunna påverka sin arbetssituation (prop. 1989/90:41). Det handlar
alltså om att föra över ansvaret för skolans personal från staten till kommunerna,
att öka det lokala inflytandet över skolan, samt att ge mer inflytande till dem som
berörs av verksamheten.
Steget att kommunalisera skolan togs i och med regeringens proposition
1990/91:18. Propositionen uttryckte också att riksdag och regering ska styra skolan
genom nationella mål. Inom dessa ramar ska sedan kommuner och andra
huvudmän för skolan avgöra hur verksamheten ska genomföras (prop. 1990/91:18).
Syftet med propositionen var att tydligöra ansvarsfördelningen mellan staten och
kommunerna genom att regering och riksdag fastslår de övergripande målen för
verksamheten, medan kommunerna får i uppgift att organisera och finansiera
verksamheten.

Som

en

följd

av

detta

infördes

också

ett

förändrat

statsbidragssystem med propositionen. Ett bidrag ska utgå till kommunerna i form
av ett generellt finansiell stöd till verksamheten i skolan. I propositionen föreslår
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regeringen dessutom ett nytt system för uppföljning och utvärdering, samt en rad
genomgripande förändringar av organiseringen av skolverksamheten. Skälet till
förändringarna var enligt regeringen medborgarnas krav på den offentliga
verksamheten och önskemål om ett ökat inflytande över densamma, liksom i
propositionen 1989/90:41. Regeringen menade att tidigare lösningar på problemen
hade inneburit en expansion av den offentliga verksamheten, en väg som inte
längre var framkomlig. De som är beroende av verksamheten ska också ha större
inflytande över den, vilket regeringen menar leder till bättre prioriteringar och
ökad effektivitet (prop. 1989/90:41, prop. 1990/91:18).
Skälen som regeringen anger i ovannämnda proposition kan spåras tillbaka till
1970-talets förändringar med bland annat en minskad detaljreglering, ett nytt
system för statsbidragen och en ny läroplan för grundskolan. Detta innebar
organisatoriska förändringar för skolan men påverkade inte skolans inre arbete.
Frågan som statsmakten ställde var hur man skulle åstadkomma en förändring
som också påverkade skolans inre arbete. Svaret blev en kommunalisering av
skolan. De generella orsakerna till kommunaliseringen kan dels ses i
propositionen, dels i den generella samhälleliga utvecklingen. En orsak som brukar
nämnas är det försämrade ekonomiska läget som inte möjliggjorde en expansion
av den offentliga sektorn, en lösning som beslutsfattarna valde i tidigare reformer.
En annan orsak var den generella trenden att förändra den offentliga
verksamheten,

bland

annat

genom

privatisering

och

införandet

av

valfrihetssystem, samt krav från medborgarna om ett ökat inflytande över den
offentliga

verksamheten.

effektivisering,

Ledorden

demokratisering

och

för

förändringarna

professionalisering.

var

bland

Lösningarna

annat
var

omreglering och decentralisering. Syftet med decentraliseringen var att flytta
beslut kring verksamheten närmare de som var direkt berörda av dem.
Decentraliseringen kan också ses som ett uttryck för synen på statens roll och
uppgifter. I mångt och mycket har den förändrats, vilket decentraliseringen i
skolan kan ses som ett uttryck för (Blidberg, 1997:15).
Decentraliseringen har ökat kommunernas handlingsutrymme inom skolområdet.
Den har också inneburit att kraven på kommunerna har specificerats för att
styrningen ska fungera så som det var tänkt. Utvecklingen har bland annat
inneburit att många kommuner har ändrat sin organisation. De har rört sig bort
från den traditionella nämndstrukturen till andra organisationsformer, exempelvis
beställar-utförarmodeller eller kommundelsnämnder. Den tidigare indelningen i
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nämnder innebar att kommunerna hade skolstyrelse och skolförvaltning. I dag har
det vuxit fram ett antal olika organisationsformer där sektorsindelningen har
övergetts för andra lösningar (Blidberg, 1997:18).
Politikernas roll i det nya skolsystemet har bland annat beskrivits som att de ägnar
sig åt ofullständig målstyrning (Blidberg, 1997: 20). Det innebär främst två saker.
Dels att politikerna delegerar beslutsfattandet – de prioriteringar och avvägningar
som de förväntas göra delegeras till skolledningarna. Dels att politikerna
föreskriver hur verksamheten ska bedrivas. Enligt Blidberg har de därmed inte
accepterat den skillnad som finns mellan skolan och de andra kommunala
ansvarsområdena.
Kommunaliseringen av skolan och det ökade ansvaret för kommunerna som den
innebar, utmanar också idén om en jämlik skola. Tanken med den statliga,
sammanhållande skolan var att den skulle se lika ut i alla delar av landet, från
Ystad till Haparanda. Den idén kom att utmanas genom att kommunerna fick
ansvaret och att en större variation skulle tillåtas. Den statliga, direkta styrningen
skulle minska, vilket i sig innebar, med viss automatik, större variation. I och med
detta togs de första stegen mot en lokal utbildningsmarknad med större variation,
vilket utmanar den tidigare, bärande tanken om en jämlik och sammanhållen
skola.

4.4 Den svenska skolan och jämlikhetsidealet
Jämlikhetstanken har alltid varit central för den svenska skolan. Att tala om en
förändrad skola innebär också att diskutera jämlikhetsbegreppet och dess
förändrade innebörd över tid. Skolan som institution är intimt förknippad med
jämlikhetsidealet.
Lindensjö & Lundgren (2000) beskriver den första skolan som en skola där det
bärande fundamentet var jämlikhet, en enkel jämlikhet. Det kan beskrivas som
tanken att alla ska ha lika mycket av det goda, att ingen har rätt till mer och att
ingen behöver godta mindre. Men invändningar har rests mot den enkla
jämlikhetstanken. Marx hade en invändning som kan tolkas som att det var
behoven som skulle styra och därigenom kunde ojämlikhet accepteras. Enligt
Lindensjö & Lundegren menade Marx att enkel jämlikhet kunde skapa ojämlikhet i
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fördelningen av resurser på grund av att individers utgångspunkter är så pass
olika. En arbetare kan vara gift, men en annan inte. Någon har barn och en annan
inte. Detta gav upphov till ojämlikhet på grund av att behoven var olika
(Lindensjö& Lundgren, 2000:31-32). Vid 1900-talets början ansågs det enkla
jämlikhetsidealet oviktigt för skolan i kampen mot individernas ojämlikhet med
avseende på ekonomiska och sociala villkor. I mitten av 1930-talet förlängdes
folkskolan till att bli sjuårig. Förlängningen motiverades med att samhället
behövde väl utbildade medborgare. Det socialdemokratiska partiets strategi var att
främja demokratisering och jämlikhet vid läroverken och det bästa sättet att göra
det, enligt utredarna, var genom att avlägsna sociala och ekonomiska skillnader så
att även studiebegåvade barn från arbetarklassen kunde ägna sig åt högre studier.
Skolan skulle alltså vara en institution där barn från mindre bemedlade miljöer
skulle beredas möjlighet till vidareutbildning och en plattform där sociala och
ekonomiska skillnader utjämnades. Ur det perspektivet kan skolan som institution
sägas ha ersatt det tidigare jämlikhetsidealet. Den sågs som en egalitär institution
som utjämnade sociala och ekonomiska skillnader. I en egalitär institution var
ingen privilegierad på grund av en gynnad bakgrund (Lindensjö & Lundegren,
2000:41). Den efterföljande utvecklingen av skolpolitiken under 1930-talet innebar
ett allt tydligare ställningstagande för en jämlikhet byggd på lika möjligheter
(Lindensjö & Lundegren, 2000:43). Det blev också startskottet för att förändra
organiseringen av skolan. År 1945 överlämnade 1940 års skolutredning ett
betänkande angående en allmän organisationsplan för skolan till regeringen. I sitt
betänkande ville utredarna ge stor kommunal frihet i organiseringen av skolan.
Den moderna skolan som växte fram under 1900-talets första hälft drevs av
motstridiga uppdrag. Den skulle dels vara anpassad till samhällets och arbetslivets
krav på kunskap, dels vara nyttig för samhället, dels öka jämlikheten genom att ge
alla individer lika möjligheter. Att den skulle anpassas till samhället innebar att
den skulle spegla samhällets rådande värderingar och kunskaper. På grund av
förändringarna

i

samhället,

krävde

satsningen

på

jämlikhet

också

ett

kompensatoriskt tänkande. Under 1900-talets andra hälft närmar sig idealet om
jämlikhet det kompensatoriska tänkandet (Lindensjö & Lundgren, 2000: 59).
Skolan skulle vara en arena där människor kompenserades för skillnader i sociala
och ekonomiska förutsättningar. Den blev därmed ett politiskt verktyg för att
utjämna olikheter och öka jämlikheten.
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För att uppnå jämlikhetsidealet utvecklades metoder som skulle kompensera för
elevernas olika förutsättningar. Under 1960-talet togs en rad olika tester fram i
syfte att gruppera individerna efter deras förmåga att prestera. Ungefär samtidigt
började skolan också präglas av en högre grad av valfrihet än tidigare. År 1962 när
grundskolan skapades kom en kommunreform. Syftet var att få till stånd en
decentralisering och skapa kommuner som var större och bättre bärande
ekonomiska enheter. Förändringen av kommunerna var också utbildningspolitiskt
motiverad. Samhället blev mer och mer differentierat och skolans resurser styrdes
enligt en strikt reglering, vilket omöjliggjorde lokala avvikelser för att möta
differentieringen

(Lindensjö

&

Lundgren,

2000:61,

65).

Samtidigt

fördes

diskussioner om att individualisera undervisningen så att den skulle passa alla
elevers behov. I mitten av 1960-talet minskade också skillnaderna mellan de olika
skolformerna. Enhetsskolans läroplan förändrades och kom närmare realskolans
och tillkomsten av gymnasieskolan och fackskolorna möjliggjorde, efter
kompletteringar, fortsatt studiegång efter årskurs 9. Det fanns flera motiv till att
grundutbildningen gjordes lika mycket värd inför fortsatta studier, enligt
Lindensjö & Lundgren. Ett var att samhället ställde krav på mer kunskap. Ett annat
motiv var att uppfattningen om hur skolan kunde bidra till ökad jämlikhet hade
förändrats. Målsättningen var att radera föreställningen om utbildningars olika
status (Lindensjö & Lundgren, 2000:69–70).
För att skapa jämlikhet blev strategin att utbildningen skulle vara så sammanhållen
som möjligt. Det innebar bland annat skillnader i status mellan teoretiska och
praktiska utbildningar suddades ut (Lindensjö & Lundgren, 2000:70). Problemet är
att det kan vara svårt, om inte omöjligt, att sudda ut statusskillnader mellan olika
utbildningar med utbildningspolitiska åtgärder. Synen på status kan spegla andra
motsättningar i samhället och vara svår att förändra med politiska beslut som är
knutna till en viss sektor.
Grundtanken

kring

jämlikhet

byggde

på

att

elever

med

svårigheter

kompenserades och att resurserna styrdes till dem som behövde stöd. Bland annat
utvecklades vid denna tid (mitten av 1960-talet) regler för resurser till
specialundervisning (Lindensjö & Lundgren, 2000:76) Samtidigt förändrades
begreppet jämlikhet till att innebära en form av likvärdighet. Jämlikhet knöts till
resursfördelning där likvärdighet var målet (Lindensjö & Lundgren, 2000:77).
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Att skapa en jämlik skola innebar till en början att skapa enhetlighet. Man var
tvungen att komma ifrån ett skolsystem som byggde på olika skolformer.
Enhetligheten i den yttre organiseringen måste dock ta hänsyn till individuella
skillnader. Det ansågs möjligt att skapa en jämlik skola inom ett enhetligt
skolsystem om undervisningen individualiserades. SIA-utredningen som brottades
med problematiken gjorde en

ny tolkning av jämlikhetsbegreppet. Den nya

tolkningen tog hänsyn till hur resurser fördelas utifrån behov. Man ansåg bland
annat att makten över skolan behövde flyttas. Decentraliseringstanken var ett
faktum. Problemet med decentraliseringen är att den ökar skillnaderna mellan
skolor och kommuner, vilket på nytt aktualiserar jämlikhetstanken. Det har skett
en förskjutning från jämlikhet till likvärdighet (Lindensjö & Lundgren, 2000: 92–
93).
I början och mitten av 1970-talet, i spåren av SIA-utredningen och den så kallade
SSK-utredningen

(Skola-stat-kommun),

tas

de

första

stegen

mot

en

decentralisering av skolan. SSK-utredningens syfte var att öka det lokala
inflytandet över skolan. År 1976 tillsattes gymnasieutredningen som föreslog en
försöksverksamhet inom några områden som pekats ut av utredningen. Syftet var
att finna lokala modeller och lösningar (Lindensjö & Lundgren, 2000:81–82, 84).
I ett första skede, under främst 1970-talet, och senare under 1990-talet, kom
begreppet jämlikhet allt mer att ersättas av likvärdighetsbegreppet. En anledning
som Lindensjö och Lundgren nämner, är att jämlikhetsbegreppet var starkt
förknippat med klass. Likvärdighetsbegreppet ansågs mindre radikalt och ska
istället relatera till ”identiteter” som etnicitet, kön och sexuell läggning. Termen
likvärdighet inom skolan ska associera till att utbildning i den svenska skolan är
likvärdig eftersom den följer det nationella regelsystemet och att den är öppen för
alla, oavsett klass, kön, etnicitet och sexuell läggning (Lindensjö & Lundgren,
2000:88-89).
Sedan 1700-talet har termen likvärdighet inneburit ”lika mycket värd som”. I
utbildningssammanhang står likvärdighet för utbildningens värde i förhållande till
individens livsprojekt. Även om de formella möjligheterna till utbildning är lika
för alla, betyder det inte att utbildningen är lika mycket värd för varje individ. En
annan betydelse av begreppet likvärdighet är påståendet om hur skolan bör vara.
Målet för den normativa användningen av begreppet är en skola som kan
åstadkomma ett utbildningsutbud som gör utbildningen lika värdefull för alla.
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Ett sätt att förhålla sig till de olika betydelserna av likvärdighet är att utgå från
Regeringsformens kap 1 § 2.”Den offentliga makten ska utövas med respekt för
alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet”.
Staten ska alltså behandla alla människor lika, med samma omsorg och respekt.
Den ska också stödja alla människors livsprojekt och bör förhålla sig neutral till
olika människors livsplaner. Offentliga institutioner bör med andra ord inte
prioritera vissa människors livsprojekt framför andras (Lindensjö & Lundgren,
2000:89–90). Det synsättet har utmanats av utvecklingen från en mer materialistisk
syn till en mer post-materalistisk sådan. Välståndsutvecklingen efter andra
världskriget har bidragit till en utveckling med nya värderingsmönster. De skiljer
sig från de tidigare, materialistiska värderingarna som betonade ekonomisk tillväxt
och stabilitet och ordning i samhället. De post-materalistiska värderingarna
betonar istället värden som frihet, livskvalitet, deltagande och inflytande (Lidström
& Hudson, 1995:32). Det är bland annat mot den bakgrunden vi kan förstå den
omstrukturering som skolan har genomgått. Det är också mot den bakgrunden
som synen på jämlikhet och skolans uppdrag har förändrats. Den moderna skolan
betonar valfrihet och inflytande i högre utsträckning än den tidigare. Skolan har
allt mer blivit individens verktyg för att förverkliga sina egna ambitioner.
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4.5 Gymnasieskolans framväxt och utveckling
Den empiriska undersökningen fokuserar på gymnasieskolan. Jag anser därför att
det är särskilt viktigt att lyfta fram centrala linjer i gymnasieskolans framväxt och
utveckling.
Den parlamentariska utredningen Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola (SOU
2008:27) menar att gymnasieskolans framväxt och utveckling kan delas in i två
utvecklingslinjer. Dels en linje för de studieförberedande gymnasieutbildningarna, dels
en för de gymnasiala yrkesutbildningarna. Centrala delar av detta avsnitt bygger på
utredningens redogörelse av gymnasieskolans framväxt.
Den studieförberedande grenen av gymnasieskolans framväxt kan spåras bakåt i
tiden till de dom- och katedralskolor som fanns i stiftsstäderna från 1200-talet. Det
var den enda officiella skolformen fram till reformationen på 1500-talet. Vid denna
tid stadgades att det skulle finnas en ”lärd skola” i varje stad. Eleverna
rekryterades från de mer välbeställda samhällsskikten, men de tillhörde inte adeln.
Under första delen av 1600-talet anses Sveriges första gymnasier ha öppnat i
Strängnäs, Västerås och Linköping, De fungerade som akademier med
föreläsningar liknande de som förekom vid universiteten (SOU 2008:27).
Eleverna vid gymnasierna förbereddes för utbildning vid universiteten och
gymnasieorganisationen förändras inte nämnvärt under 1700-talet och första
halvan av 1800-talet. År 1849 beslutades om en ny organisation, en skolform som
kallades läroverk. I slutet av 1920-talet skapades ett enhetligt skolsystem där
folkskolan blev grunden för realskolan, flickskolan och den kommunala
mellanskolan. Efter dessa skolformer kom gymnasiet som kunde vara treårigt eller
fyraårigt, beroende på hur många år man gått i de tidigare skolformerna. År 1964
fördes de tre typerna av gymnasieutbildning samman till ett enhetligt gymnasium
och i början av 1970-talet samlades gymnasiet, fackskolan och yrkesskolorna till en
ny skolform med en egen läroplan, Lgy 70. Nästa stora reform av gymnasieskolan
kom i början av 1990-talet. Resultatet blev en gymnasieskola med sexton treåriga,
nationella program och kompletterande program. I början av 1990-talet öppnades
också möjligheten att starta fristående gymnasieskolor med allmänna medel (SOU
2008:27).
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Den tidiga yrkesutbildningen har sina rötter i skråväsendets avskaffande i mitten på
av 1800-talet. Till skillnad från övriga Europa saknade Sverige vid den tiden en
lagstiftning för lärlingsutbildning. Först 1912 fick Sverige en lärlingsutbildning för
ungdomar mellan 14–18 år enligt tysk modell, samt en frivillig yrkesskola för
ungdomar från 17 år med yrkeskurser och mer allmänna ämneskurser. En viktig
faktor bakom förändringarna var industrialiseringen och industrins ökade krav på
specialisering och arbetsskicklighet (SOU 2008:27). Efter detta följde en rad
reformer

på

varandra,

bland

annat

en

kompletteringsreform

som

gav

kommunerna möjlighet att få statsbidrag för praktiska, yrkesteoretiska och mer
allmänna inslag i yrkesutbildning inom kommunala verkstadsskolor. Några
reformer syftade också till att centralisera utbildningssystemet och att införa
statligt ansvar och kontroll av yrkesutbildningarna. Ett exempel på det senare är
inrättandet av Kungliga överstyrelsen för yrkesutbildning. Syftet med den nya
myndigheten och dess ansvarsområde vara att öka och samordna det offentliga
engagemanget i yrkesutbildningen.
I början av 1960-talet framfördes krav på att yrkesutbildningen måste anpassas till
den

obligatoriska,

nioåriga

grundskolan

som

infördes

1962.

Yrkesutbildningsberedningen (SOU 1963:42) föreslog att gymnasiet, fackskolan och
yrkesskolan skulle utgöra en sammanhållen gymnasieskola. Den integrerade
gymnasieskolans läroplan fastställdes 1970 och yrkesutbildningen organiserades i
tretton linjer. Under 1990-talet diskuterades begränsningarna med linjesystemet
som inte ansågs uppfylla kraven på flexibilitet och valfrihet. En kursutformad
gymnasieskola skulle däremot kunna möta kraven. Reformen med det slopade
linjesystemet innebar att sexton nationella program infördes, varav två pekades ut
som studieförberedande.

4.6 De fristående gymnasieskolorna
Den första icke statliga skolan i Sverige, St Eriks katolska skola i Stockholm,
startade 1795. Men egentligen blev fristående skolor ett begrepp i det svenska
skolsystemet först i början av 1990-talet. Propositionen 1991/92:95 gav möjlighet
att starta fristående grundskolor med offentlig finansiering, vilket banade väg för
proposition 1992/93:230 som även gav fristående gymnasieskolor rätt till
kommunalt bidrag. Utgångspunkterna i propositionen 1991/92:95 är att på allvar
skapa ett system som präglas av valfrihet, vilket förutsätter en mångfald av
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huvudmän. Mångfalden ska även omfatta utbildningsvägar och pedagogiska
metoder. I propositionen skriver regeringen att de fristående skolorna ska ses som
ett komplement till de kommunala skolorna, men att de genom konkurrens ska
bidra till att kvaliteten inom skolväsendet höjs. De fristående skolorna ska dels
vara ett komplement, dels konkurrenter till den kommunala skolan. Regeringen
hoppas också att reformen stimulerar till högre kostnadseffektivitet när skolan får
utrymme att profilera sig, samt genom nya och effektivare arbetsmetoder.
I den efterföljande reformen (prop. 1992/93:230 ) var det gymnasieskolornas tur.
Regeringen lyfter i stort sett fram samma argument som i propositionen för
grundskolan. Syftet med att ge även fristående skolor möjlighet att erhålla
kommunala bidrag är att bryta det offentliga skolmonopolet. Att stimulera till
valfrihet mellan både inriktningar och huvudmän. Det antas leda till högre kvalitet
och kostnadseffektivitet. Genom att ge fristående skolor rätt till kommunalt bidrag
vill regeringen minska skillnaderna mellan de offentliga skolorna och de
fristående. Finansieringsfrågan är alltså det centrala.
För en elev i en fristående grundskola skulle kommunen betala ut ett belopp
motsvarande kommunens genomsnittskostnad per elev i den egna grundskolan
(prop. 1991/92:95). För gymnasieskolan gäller delvis andra regler. Där bestämmer
(hem)kommunen storleken på elevpengen som eleven ska tilldelas. Summan
baseras på både den kostnad som (hem)kommunen har, samt en fastställd prislista
för vad kostnaden för en gymnasieelev ska vara, beroende av program. Även här
finns det ett spelrum för kommunerna, men det kan nog anses mindre än för
grundskolan. Anledningen är främst den lagändring som genomfördes 1992 där
även finansieringen löstes på ett sådant sätt att det blev lättare att starta en friskola.
I propositionen 1992/93:230 lyfter några remissinstanser sina farhågor när det
gäller planeringsproblem vid etablering av friskolor. Regeringen menar att
kommunerna får lösa dessa problem genom att utveckla mer sofistikerade
redovisningssystem, Detta var också fallet i de kommuner som hade ett högt
etableringstryck av fristående aktörer redan innan propositionen. Tabell 4.1 ger en
uppfattning om utvecklingen av antalet fristående gymnasieskolor.
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Tabell 4.1 Gymnasieskolans organisation
Antal
ÅR

kommuner

med Antal

gymnasial utbildning

skolor*

Friskolor Kommunala

1998/1999 279

624

86

430

1999/2000 277

595

107

455

2000/2001 277

654

135

485

2001/2002 275

654

148

472

2002/2003 274

717

200

487

2003/2004 275

756

241

490

2004/2005 273

763

247

491

2005/2006 276

795

272

499

2006/2007 273

818

300

494

2007/2008 275

889

359

508

2008/2009 274

945

414

509

(Källa: Rapport 277, Skolverket 2006, samt www.skolverket.se, *avser även
gymnasieskolor med landsting som huvudman)
Tabellen visar utvecklingen av antalet fristående gymnasieskolor från läsåret
1998/1999 till 2008/2009. Utvecklingen av fristående gymnasieskolor har varit
explosionsartad i vissa områden, framför allt i storstadsområden och större städer.
De fristående skolorna ska vara öppna för alla. Alla som vill har därmed rätt att gå
i en av skolinspektionen godkänd skola, oavsett om man är bosatt i den kommun
där skolan ligger eller inte. Anser skolinspektionen att skolan är berättigad till
kommunala bidrag, vilket är vanligast, så är hemkommunen skyldig att betala
bidrag till skolan för varje elev från hemkommunen som går där. Skolor som är
berättigade till kommunala bidrag får inte ta ut några avgifter för undervisningen
och de får inte ta ut ansöknings- eller anmälningsavgifter.
Det händer att antalet sökande till en fristående grundskola är större än antalet
platser. Då kan skolorna använda sig av kötid, närhetsprincip eller syskonförtur
som intagningsprincip. På de gymnasiala friskolorna används betygen som urval.
Då

är

det

vanligt

att

kommunens

centrala

antagningsproceduren för de fristående skolorna.
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antagning

också

sköter

Ägarformerna för friskolorna kan se lite olika ut. De kan endera ägas av ett företag
eller drivas av stiftelser eller frivilligorganisationer. De kan också drivas som
kooperativ eller som enskilda firmor. Utvecklingen av antalet fristående skolor i
Sverige, fördelat på associationsform, har sett ut på följande sätt:
Tabell.

4.2

Antalet

startade

fristående

gymnasieskolor,

fördelat

på

associationsform
ÅR

Stiftelse

Aktiebolag

Ideell förening

1992

1

1

-

1993

-

1

-

1994

1

7

-

1995

2

2

-

1996

1

5

1

1997

-

2

-

1998

4

9

-

1999

2

13

-

2000

5

38

-

2001

4

51

3

2002

1

60

2

2003

1

43

2

2004

-

9

1

2005

1

26

-

2006

2

33

2

2007

-

53

1

2008

2

56

2

2009

-

68

1

(Källa: Skolinspektionen, friskoledatabasen) (- Data saknas)
Tabellen

ovan

visar

antalet

startade

fristående

skolor

för

tre

utvalda

associationsformer under de aktuella åren. Den enskilt vanligaste driftsformen är
aktiebolag, därefter stiftelse och ideell förening. Skolinspektionen saknar data för
kommanditbolag, enskild firma och handelsbolag, vilket gör att det inte går att
säga hur många skolor som startades under respektive driftsform. Att aktiebolag
är den vanligaste formen för att driva en friskola beror till stor del på att det från
juridisk synpunkt är en fördelaktig form att bedriva verksamhet i Sverige. Oavsett
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vilken driftsform som friskolan drivs under så har skolorna ingen möjlighet att ta
ut avgifter.
Fristående skolor som står under Skolinspektionens kontroll och som finansieras
via kommunala bidrag får inte ta ut avgifter för sin utbildning, utan skolorna
finansieras helt via detta avgiftssystem. Statens skolinspektion (Skolinspektionen)
övervakar de fristående skolorna på samma sätt som de kommunala skolorna.
Skolorna får organisera sina utbildningar fritt, men utbildningen utvärderas efter
den nationella kursplanen för skolan. Utvärderingen sker via inspektioner och
nationella prov (www.friskola.se, 2006 08).
En lagförändring 1993 gav gymnasieskolorna möjlighet att få bidrag från elevernas
hemkommuner. Läsåret 1995/1996 fanns det 70 fristående gymnasieskolor.
Därefter har antalet ökat ganska snabbt. Läsåret 2004/2005 fanns det 241 stycken
och läsåret 2009/2010 458 fristående gymnasieskolor. Läsåret 2004/2005 gick ca elva
procent av eleverna i Sverige i en gymnasial friskola. De regionala skillnaderna är
dock stora. I förortskommunerna till Stockholm går 30 procent av eleverna i
fristående gymnasieskola, medan siffran är fyra procent i glesbygdskommuner
(SOU 2006:1, s. 39). Läsåret 2009/2010 var knappt 57 procent av de fristående
gymnasieskolorna lokaliserade till Stockholm, Skåne eller Västra Götalands län och
21 procent av eleverna gick i fristående gymnasieskola (www.skolverket.se). De
fristående skolornas expansion under 2000-talet har i många fall inneburit ett stöd
och en hjälp för många kommuner.
Enligt utredningen (SOU 2006:1) har de fristående gymnasieskolorna tagit hand
om de senaste årens elevökning i gymnasieskolan. På flera platser i landet har det
också vuxit fram industrigymnasier som är knutna till ett specifikt företag som kan
erbjuda eleverna praktikplats (APU) på företagen

(SOU 2006:1:39). Tack vare

friskolornas etablering har kommunerna ofta sluppit bygga ut sin verksamhet,
trots en kraftig ökning av antalet elever. De elever som kommunerna har haft svårt
att erbjuda utbildning har istället fått utbildning via en friskola. Det har inneburit
att kommunerna exempelvis har sluppit att skaffa nya lokaler. Ur det perspektivet
har friskolorna välkomnats i många kommuner. Det gäller också friskolornas
unika utbildningar som kommunerna inte erbjuder, till exempel utbildningar med
en väl utvecklad APU-struktur.
En av tankarna med friskolornas etablering var att de skulle bli ett komplement till
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den kommunala skolverksamheten. Genom etableringen skulle nya pedagogiska
modeller kunna prövas. Alternativt skulle skolornas programutbud vara sådant
som den kommunala skolan inte erbjöd. Utvecklingen har gått åt ett håll där de
kommunala skolornas och de fristående skolornas utbud överlappar i relativt stor
utsträckning. I betänkandet Fristående gymnasieskolor – hot eller tillgång, visar
utredarna att de samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga programmen är de
vanligaste hos fristående gymnasieskolor. Utredningens sammanställning visar
inte på något samband mellan de fristående gymnasieskolornas programutbud och
luckor

i

det

överlappningen

kommunala
i

utbudet

utbudet
ökar

(SOU

2001:12).

konkurrensen

Den

mellan

tämligen

aktörerna,

stora
vilket

Skolinspektionen som prövar alla ansökningar från fristående gymnasieskolor
måste ta hänsyn till.
Skolinspektionens uppgift är att pröva friskolornas rätt till kommunalt bidrag. Om
Skolinspektionen finner att en friskola har rätt till bidrag så är kommunen skyldig
att ge bidrag för de elever som den är skyldig att erbjuda gymnasieutbildning. Den
kommun som skolan ligger i har insyn i verksamheten, men det är
Skolinspektionen som sköter tillsynen av de fristående gymnasieskolorna (SOU
2006: 40). Därigenom har staten kvar styrningen över skolan, trots att skolan
numera i huvudsak är en kommunal angelägenhet. Det finns fortfarande en
tämligen omfattande statlig styrning av den svenska skolan även om
huvudansvaret ligger hos kommunerna. Som detta kapitel har visat så har skolan
under åren genomgått stora förändringar där decentralisering och centralisering
avlöst varandra. Följande avsnitt ger en sammanställning av skolans utveckling
över tid.
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Tabell 4.3 Skolans utveckling över tid

Årtal Milstolpar

Reformrörelse
Centralisering

1668 Kyrkan ansvarar för folkundervisningen
1842 Folkskolan införs
1882 Folkskolan blir obligatorisk
1918 Fortsättningsskolan blir obligatorisk
1962 Nioårig grundskola införs (Lgr 62)
1974 SIA-utredningen, SOU 1974:53.
Decentralisering
1980 Ny läroplan, Lgr 80, för grundskolan
1985 Ny skollag som ersatte 1962 års skollag
Kommunalisering av skolan, (prop. 1989/90:41, Ansvaret för
1990 skolan )
Prop.

1991/92:95,

Valfrihet

och

fristående

skolor,

1992 ”Friskolereformen”
Prop. 1992/93:230, Valfrihet i skolan, ökade möjligheten att
1993 starta fristående gymnasieskolor

4.7 Sammanfattning
Avsikten med detta kapitel har varit att belysa de strukturella förändringar som
skolan

har

genomgått.

För

att

skapa

förutsättningar

för

en

lokal

utbildningsmarknad har skolans uppdrag till vissa delar omdefinerats. Från början
ansvarade kyrkan för folkbildningen. Därefter blev skolan en kommunal
angelägenhet. Vid mitten av 1900-talet förstatligas den och blir mer enhetlig.
De tidiga skolreformerna fokuserade på centralisering och att åstakomma en
jämlik utbildning över hela landet. Resultatet blev en högre grad av centralisering
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och starkare statlig styrning. Staten tog ett allt större ansvar för skolan. För att
möta de medborgerliga kraven på bättre utbildning var lösningen i de tidiga
reformerna att expandera det offentliga åtagandet och bygga ut skolan. Detta var
senare inte möjligt, främst på grund av ekonomiska orsaker.
Strömningar i samhället möjliggjorde också övergången från en centraliserad till en
mer decentraliserad skola med ökad valfrihet och möjlighet till större delaktighet
och lokalt inflytande ( Quennerstedt i Pierre, m.fl., 2007:53–54) När kraven på den
offentliga sektorn förändrades innebar de tidiga reformlösningarna att det statliga
åtagandet

expanderade.

Nu

blev

svaret

istället

att

decentralisera

huvudmannaskapet av skolan till kommunerna. Därefter bröts det offentliga
skolmonopolet i syfte att möta kravet på högre grad av valfrihet fullt ut. Detta
gjordes när möjligheten för fristående skolor att erhålla ersättning från det
offentliga infördes. Bakom reformen låg inte bara kravet på valfrihet, utan
konkurrensen från de fristående skolorna antogs också stimulera de kommunala
skolorna till att höja kvaliteten och bli mer effektiva. Regeringen ville samtidigt ge
de fristående skolorna möjlighet att verka på samma villkor som den kommunala
skolan och därför infördes möjligheten till offentlig finansiering.
Reformerna har till stor del handlat om rättigheten till en likvärdig utbildning och
att utbildningen ska vara likvärdig och jämlik för eleverna. Jämlikhetsidealet har
varit centralt i den svenska skolan, men innebörden har med tiden förändrats. Det
var en förutsättning för att reformerna skulle kunna genomföras. Nu handlar
utbildning om att ge jämlika och likvärdiga förutsättningar för den mångfald av
aktörer som finns på den lokala skolmarknaden. Det har till viss del skett en
förskjutning från ett elevperspektiv till ett producentperspektiv. I dag ska
utbildningen inte bara vara jämlik och likvärdig för eleverna, utan villkoren för
producenterna ska också vara likvärdiga. Det sker alltså en harmonisering mellan
olika huvudmän och deras villkor för att producera gymnasieutbildning.
I nästa kapitel presenteras de tre lokala skolmarknader, i form av tre kommuner,
som ligger till grund för den empiriska undersökningen i den här avhandlingen.
Där presenteras de organisatoriska förutsättningarna och konflikterna mellan
aktörerna.

79

5. DE LOKALA SKOLSYSTEMEN OCH FRISKOLORNAS
ETABLERING
I och med att friskolorna har etablerats i det svenska skolsystemet har systemet
ändrat karaktär. I grunden handlar det om en ny organisering av skolsystemet på
lokal nivå. Ett system där privata aktörer etablerar sig för att bedriva utbildning.
Det leder till ökad komplexitet och heterogenitet i systemet. Den ökade
komplexiteten ställer nya krav på politiker, förvaltning och skolor. Det blir fler
aktörer, i form av skolor med olika huvudmän, på den lokala skolmarknaden och
kommunerna får en framträdande position i styrningen av dessa system. Den
ökade komplexiteten sätter också governanceperspektivets konsensusantagande
på prov. I det här kapitlet presenteras således konfliktnivåerna i kommunerna och
innehållet i dessa konflikter preciseras.
Syftet med kapitlet är att dels presentera hur en lokal skolmarknad etableras i
kommunerna, dels presentera de konflikter som uppstår mellan aktörerna. Kapitlet
är strukturerat efter de tre undersökta kommunerna. En kort introduktion ges till
hur den kommunala skolan och skolförvaltningen är organiserad i respektive
kommun.

Därefter

presenteras

friskolornas

etablering

och

kommunernas

yttranden kring etableringen. Syftet med att presentationen är att intressekonflikter
och målkonflikter ofta kommer till utryck i initialskedet. Detta följs upp i avsnittet
konflikterna mellan aktörerna, vilket kan ses som en relationsfas mellan aktörerna.
Konflikterna kan utvecklas till högintensiva konflikter som resulterar i ett
konfliktorienterat beteende. Under etableringsfasen utgör argumenten som
kommunerna använder i sina yttranden för avslag lågintensiva målkonflikter. De
senare analyseras slutligen i relation till målkonflikternas innehållsdimension,
exempelvis resurser och heterogenitet.
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5.1 Sundsvalls kommun
Sundsvalls kommun har en lång tradition av socialdemokratiskt syre. Efter de
senaste valen har dock partiet inte fått egen majoritet, utan har fått förlita sig på
stöd från vänsterpartiet och miljöpartiet.
I 1998 års val fick vänstermajoriteten bestående av miljöpartiet, vänsterpartiet och
socialdemokraterna drygt 63 procent av rösterna, medan de borgerliga partierna
tillsammans erhöll drygt 29 procent. Socialdemokraterna erhöll 43,7 procent av
rösterna, vänsterpartiet 12,7 procent och miljöpartiet 6,7 procent. Moderaterna
erhöll i valet 1998 16,3 procent av rösterna, centern 6,4 procent, folkpartiet 5,8 och
kristdemokraterna 7,7 procent. I valet 2002 fick socialdemokraterna, vänsterpartiet
och miljöpartiet tillsammans drygt 60 procent av rösterna och de borgerliga drygt
36 procent. Socialdemokraterna erhöll 45,2 procent av rösterna, miljöpartiet 5
procent och vänsterpartiet 9,3 procent av rösterna.
Vid valet 2006 erhöll socialdemokraterna 42, 6 procent av rösterna, miljöpartiet 4,7
procent av och vänsterpartiet 6,3 procent av rösterna. Tillsammans fick
vänsterblocket drygt 53 procent av rösterna. Det borgerliga blocket fick samma år
drygt 42 procent med moderaterna som enskilt största parti med 20, 1 procent av
rösterna, centerpartiet, 8,7, folkpartiet 9,2 och kristdemokraterna 4,7 procent. Med
tiden har alltså den socialdemokratiska majoriteten försvagats i kommunen.
Den industriella strukturen i Sundsvall är dominerad av stora, tunga industrier.
5.1.1 Det lokala skolsystemets organisering
Vid decentraliseringen av gymnasieskolan fick kommunerna huvudansvaret för
organiseringen av utbildningssystemet på lokal nivå, samt de överväganden som
görs för att uppnå ambitionerna för skolan. Det handlar bland annat om hur skolan
organiserar sin verksamhet och undervisning. Kommunerna ska också ta ställning
till friskolornas etablering i det lokala skolsystemet, vilket är centralt i detta
kapitelavsnitt. Först ges dock en kort introduktion till skolans historia i Sundsvalls
kommun, samt hur den kommunala skolan är organiserad, med skolnämnd och
tillhörande

förvaltning.

Kommunen

har

i

stort

sett

motsvarande

utbildningshistoria som andra städer av samma storlek och med
historiska förflutna.
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liknande

Den kommunala skolans utveckling i Sundsvall inleddes vid mitten av 1800-talet
och byggde på en så kallad fattigskola i fattighuset som staden inrättade år 1839. I
och med 1842 års folkskolelag omvandlades skolan efter några år till en folkskola.
Gymnasiets utveckling inleddes 1856 när Sundsvalls apologistskola5 skulle bli
elementarläroverk. I och med 1905 års läroverksstadga fick gymnasiet i uppgift att
utbilda elever för högre studier. I och med 1946 års skolkommission fick också
gymnasiet

en

yrkesorienterande

uppgift,

vilket

markerade

den

första

gymnasiereformen. För Sundsvalls del innebar detta att en fyraårig allmän linje
inrättades på läroverket 1953, samt att försöksgymnasier inrättades. År 1960
inrättades ett försöksgymnasium i Skön och 1964 ett tekniskt gymnasium i
Sundsvall (Tedebrand, 1997:370–381). I dag ser det lite annorlunda ut. År 1999
omorganiserades den kommunala gymnasieskolan i Sundsvall. I dag består den av
en enda organisation och är uppdelad på två enheter: Västermalm och
Hedbergska.
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för gymnasieskolan och har barn- och
utbildningskontoret underställda sig. Det senare leds av en skoldirektör som även
ansvarar för grundskolan. Under skoldirektören finns en gymnasiechef som har
det

övergripande

ansvaret

för

Sundsvalls

Gymnasium.

Barn-

och

utbildningskontoret ska genom analys, planering, styrning och uppföljning
säkerställa att varje skola kan nå det önskade resultatet inom ramen för befintliga
resurser. Inom barn och utbildningskontoret finns också en enhet som ansvarar för
ledning och service när det gäller verksamhets-, personal- och ekonomifrågor
(www.sundsvall.se, 091101).
Två viktiga mått i ekonomistyrningen är antalet elever samt kostnaden för
gymnasieunderviningen. I det nya skolsystemet har dessa två faktorer kommit att
spela en central roll i och med att kommunerna ansvarar för finansieringen av
gymnasieskolorna, både kommunala och fristående. Antalet elever är också av
betydelse då fristående skolorna väljer i vilka kommer de skall etablera sig. Det
måste finnas en kritisk massa elever för att det skall vara lönsamt för skolan att
etablera sig i kommunen. Tabell 5.1 visar antalet folkbokförda elever i Sundsvalls
kommun.

5

Skola för utbildning av lägre tjänstemän eller egna företagare.
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Tabell 5.1 Antal gymnasieelever folkbokförda i Sundsvalls kommun
Årtal

Antal elever
1997/1998

3 228

1998/1999

3 232

1999/2000

3 220

2000/2001

3 237

2001/2002

3 215

2002/2003

3 093

2003/2004

2 931

2004/2005

2 887

2005/2006

3 759

2006/2007

3 919

2007/2008

3 977

2008/2009

-6

(Källa: Skolverket)
Antalet elever i Sundsvalls kommun, vilka är folkbokförda i kommunen, har från
1998 fram till 2005 befunnit sig kring 3000. 2006 stiger antalet folkbokförda elever i
kommunen men nästa 1000 stycken. Detta beror till stor del på att barnkullarna vid
den tiden är stora vilket också påverkar antalet elever i gymnasieskolan. Detta
håller i sig under 2007 och 2008. För 2009 finns inga data inrapporterade till
Skolverket.
Ekonomifrågor har kommit att bli av stor betydelse i kommunerna då de ansvarar
för finansieringen. Av stor vikt för totalkostnader för gymnasieskolan är kostnaden
för undervisning och lokaler vilka tillsammans står för en betydande del av
kostnaderna för kommunerna. I exempelvis undervisningskostnaden kan det
finnas särskilda satsningar som kommunen gjort på utbildning vilka slagit igenom

6

Avser ingen uppgift
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i kommunens totala kostnad för gymnasieskolan. Ser man enbart på utvecklingen
för antalet elever, varierar den över tid medan kommunens kostnad för eleverna
forstätter att stiga. En central del av det lokala skolsystemet är kommunernas
ansvar för finansiering av verksamheten. Det gör det intressant att se på
utvecklingen av den totalkostnad som kommunen har per elev i gymnasieskolan.
Förändringen över tid visas i tabell 5.2
Tabell 5.2 Kostnader för gymnasieskolan i Sundsvalls kommun, jämfört med
kommungruppen (tkr)

Undervisning

Läromedel

Skolmåltider

Totalt
större
städer

Undervisning

Läromedel

Skolmåltider

1997/1998

Total
kostnad
per elev
64 000

27600

2600

2 500

56992

26200

6 000

2 700

1998/1999

72 500

31900

3200

3 100

62009

29300

5 800

2 800

1999/2000

68 500

30400

2500

2 600

63133

30500

5800

2800

2000/2001

70 700

32200

3400

2 700

67138

32700

5600

2900

2001/2002

76 400

34300

3300

2 700

70769

34000

5500

2900

2002/2003

79 300

37400

3600

2 400

72564

34800

5300

2900

2003/2004

82 900

41000

3400

2 800

73719

35700

5400

3100

2004/2005

85 900

43500

4000

3 000

76702

36500

5700

3300

2005/2006

85 900

42300

4100

3 000

79184

36900

6000

3400

2006/2007

86 300

44000

4800

3 100

82998

38100

6300

3500

2007/2008

93 100

44000

4600

3500

86493

39400

6800

3600

-

-

-

-

-

-

Läsår

90 400
2008/2009
(Källa: Skolverket, SKL)
7

Undervisningskostnaderna utgör nästan hälften av kommunens kostnader
för gymnasieskolan. Från 1998 till 2008 låg Sundsvall över genomsnittet i
gruppen Större städer som kommunen tillhör. Kommunen har däremot
mycket lägre kostnader för läromedel än övriga större städer, sett till
undersökningsperioden.

7

Uppgift från SKL.
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Prestationer är något som kan förklara en kommuns kostnader. På grund av att
man från politiskt håll exempelvis menar att det krävs enskilda stödinsatser, kan
kommunen ha skjutit till extra resurser för detta. Det centrala blir då hur skolan
presterar i olika avseenden.
Tabell 5.3 Elevprestationer i kommunala gymnasieskolor i Sundsvall kommun
Andel
Godkänt i
Genomsnittligt kärnämnena

Grundläggande

som

behörighet till

fullföljer

Läsår

betyg*

SP/NV i (%)

univ. (%)

(%)

1997/1998

13,2 (13,1)

8

93 (90)

83 (85)

76 (74)

1998/1999

13,8 (13,3)

97 (95)

90 (84)

65 (78)

1999/2000

13,8 (13,3)

96 (97)

84 (80)

54 (75)

2000/2001

14 (13,7)

99 (97)

90 (84)

59 (79)

2001/2002

14,1 (13,8)

100 (98)

88 (86)

59 (74)

2002/2003

14,3 (14,0)

98 (98)

53 (64)

59 (74)

2003/2004

14,2 (14,0)

97 (98)

90 (90)

66 (76)

2004/2005

14,1 (14,0)

97 (98)

88 (89)

73 (78)

2005/2006

14 (14,1)

97 (98)

60 (67)

66 (75)

2006/2007

13,7 (14,1)

97 (98)

61 (68)

68 (76)

2007/2008

13,6 (14,0)

95 (97)

60 (67)

71 (76)

2008/2009

13,8 (14,1)

98 (98)

92 (91)

67 (77)

(Källa: Skolverket, * uttryckt i absoluta tal)
Genomsnittsbetyget bland eleverna i den kommunala gymnasieskolan i Sundsvall
ligger på ungefär samma nivå som genomsnittet för övriga kommuner i gruppen
Större städer (siffrorna i parentes) . Detsamma gäller andelen elever som har
godkänt i kärnämnena på naturvetar- och samhällsvetarprogrammen. Kategorin
”Grundläggande behörighet till universitetet” uppvisar däremot en större
variation när siffrorna för större städer jämförs. I vissa fall är andelen elever med
grundläggande behörighet högre i Sundsvall, i andra är de lägre.”Andel som
fullföljer” avser andelen gymnasieelever som fullföljer sin gymnasieutbildning
inom fyra år. Det är den enda kategorin där eleverna i Sundsvalls kommun överlag
presterar sämre än eleverna i övriga jämförbara städer.

8

Avser endast Ma A.
85

Den lokala skolplanen ligger till grund för styrningen av den kommunala
gymnasieskolan. Vid varje skola finns också en arbetsplan eller verksamhetsplan
som anger hur respektive skola planerar verksamheten för att nå målen. Den
lokala skolplanen anger målen för den kommunala skolan i Sundsvalls kommun
och är det dokument som den politiska styrningen av skolorna utgår från.
Kommunens skolplan innehåller sju områden: värdegrund, demokrati och
inflytande, utveckling och lärande, ledarskap, kvalitetsutveckling, miljö och hälsa,
samt kultur och integration. Skolplanen fastställs av kommunfullmäktige efter
förslag

av

barn-

och

utbildningsnämnden.

Det

är

sedan

barn-

och

utbildningsnämndens ansvar att fullgöra det kommunala uppdraget för det
offentliga skolväsendet. Kommunfullmäktige och barn- och utbildningsnämnden
har det politiska ansvaret, men nämnden har det största ansvaret. Det är också
barn- och utbildningsnämnden som yttrar sig över friskolorna, på förslag från
barn- och utbildningskontoret.

5.1.2 Friskolorna etableras
Sundsvalls kommun avviker inte från resten av riket när det gäller tidpunkten för
friskolornas etablering. Den stora utbyggnaden av friskolorna i Sverige inleddes
kring millennieskiftet. I detta avsnitt belyses friskolornas etablering i kommunen
och

motiven.

Kommunernas

yttranden

angående

friskolornas

etableringsansökningar används också i avsnittet. Jag fokuserar framför allt på
lägeskommunens argument för eller emot etableringen. I tabell 5.7 redovisas
antalet friskolor, deras huvudmän, inriktning, samt vilket år de etablerade sig i
kommunen.
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Tabell 5.4 Fristående gymnasieskolor i Sundsvalls kommun
Etablering
Skola

Huvudman

John

Novum Data- &

Inriktning/profil

*
2002 (2000)

Bauergymnasie Kompetensutvecklin Allmän profil med inriktning
t

g

mot yrkesutbildning.
Allmän profil med inriktning 2002 (2000)
mot natur- och
samhällsvetenskap. Estetiskt

Skvaderns

Norrlidens

program och

Gymnasieskola

Kunskapscentrum

ledarskapsprogram.

NTI-

Nordens Tekniker-

Gymnasiet

institut, NTI Skola

Allmän profil med inriktning 2003 (2002)
mot el och media.

Sundsvalls

Allmän profil med en stor

Praktiska

Baggium Utbildning

andel arbetsplatsförlagd

Gymnasium

AB

utbildning.

2005

Allmän profil med inriktning 2007 (2005)
Mikael Elias

mot naturvetenskapligt och

Teoretiska

Nordens Tekniker-

samhällsvetenskapligt

Gymnasium

institut, NTI Skola

program.

Thorén

2008 (2006)

Business
School

Allmän profil med inriktning
ThorénGruppen AB

mot yrkesutbildning.

(Källa:Skolinspektionen) *Etablering avser när skolan startade. Årtalet inom
parantes avser när skolan blev godkänd av Skolverket/Skolinspektionen

Skvaderns gymnasieskola var den första friskolan i Sundsvalls kommun som fick
bidrag. Skolan startade verksamheten höstterminen 2002. En företrädare för skolan
säger så här om etableringen;
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Man kan säga att det var ett missnöje med den pedagogiska riktningen
inom gymnasieskolan i Sundsvall. Det togs vissa beslut av omfattande
karaktär och vi trodde inte på de besluten. Det var ungefär då som vi sa att
antingen ska vi fortsätta resten av vårt yrkesverksamma liv med att odla
bitterhet, eller så bör vi göra något konstruktivt och då blev det att vi valde
att starta. Det var ju ett djärvt projekt har vi förstått efteråt. (intervju
med

företrädare

från

Skvaderns

gymnasieskola,

Sundsvalls

kommun)
Grunden till att skolan startade var ett missnöje med den omorganisation som
kommunen genomförde 1999 då man bildade Sundsvalls Gymnasium. Skvaderns
gymnasieskola drivs som ett aktiebolag där ett antal lärare är ägare. Skolans är
främst högskoleförberedande och inriktad mot teoretiska utbildningar. Den
erbjuder ett samhällsvetenskapligt, ett

naturvetenskapligt, ett estetiskt och ett

ledarskapsprogram. Företrädaren för skolan säger så här, angående varför man
erbjuder dessa program:
Vi har nu det estetiska programmet som också är ett teoretiskt program.
Det tog vi därför att lärarkompetensen som ett estetiskt program för med
sig är viktig för skolans inre liv. (intervju med företrädare från
Skvaderns gymnasieskola, Sundsvalls kommun)
Kommunens inställning till Skvaderns etablering framgår av de handlingar som
lämnats in till Skolinspektionen. Kommunen menar att bildandet av friskolor inte
är rätt sätt att utveckla skolväsendet i Sundsvall. Inom ramen för den kommunala
skolan ska det finnas, och finns redan, stora möjligheter att förverkliga idéer, både
när det gäller innehåll och arbetssätt. Bildandet av friskolor ökar risken för
segregation, eftersom de inte har samma skyldigheter som den kommunala skolan.
De fristående skolorna tar inte emot den relativt stora elevgrupp som inte är
behörig att söka nationella program. Varje ny fristående skola som startar i
Sundsvall medför ökade kostnader för kommunen. Kommunen menar också att
Skvaderns Gymnasieskola visserligen ökar antalet valbara skolor, men att den
tillför väldigt lite nytt när det gäller program eller kursutbud (Skolinspektionen,
beslut 2000-12-19, dnr 2000:918).
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En genomgång av partiernas yttrande över etableringen av fristående skolor i
Sundsvall redovisar en uppdelning mellan de borgerliga partierna, respektive
socialdemokraterna och vänsterpartiet. Miljöpartiet intar en hållning som kan
anses vila på två olika ställningstaganden. Partiet säger nej till en etablering av
fristående skolor som ägs av de stora utbildningsföretagen, men säger ja till
etablering av fristående skolor som startas av före detta kommunala lärare och
drivs som lokala initiativ, vilket ökar mångfalden och antas gynna kommunens
gymnasieelever

(Sammanträdesprotokoll,

Barn-

och

utbildningsnämnden,

Sundsvalls Kommun, 2000-08-30).
År 2002 etablerade sig även John Bauer Gymnasiet i Sundsvall. Skolinspektionen
gav sitt tillstånd 2002, men ansökan skickades in redan år 2000. Den avslogs dock
av Skolinspektionen . Motiveringen var bland annat att John Bauer Gymnasiet inte
kunde säkerställa att utbildningen till art och nivå väsentligt motsvarade de
kunskaper och färdigheter som gymnasieskolan ska förmedla, samt att det inte
fanns någon redovisning som visade på ekonomisk stabilitet (Skolinspektionen,
beslut 2000-12-20, dnr 2000:1018). När skolan kommer in med en kompletterande
ansökan drygt ett år senare så tillstyrker Skolinspektionen och skolan kan starta.
Beslutet fattades i januari 2002 och skolan startade sin verksamhet samma höst.
Sundsvalls kommun var positiv till etableringen och menade att friskolan kunde
vara ett komplement till den kommunala gymnasieskolan, samt att skolan kunde
hjälpa till att hantera det stora antalet elever som vid tiden väntades i kommunen.
John Bauer startade med tre program och förväntade sig i början omkring 100
elever (Skolinspektionen, beslut 2002-01-18, dnr 2001:1102). Det är intressant att
Sundsvalls kommun yttrade sig positiv till etableringen med motiveringen att
friskolan kunde ses som ett komplement till den egna gymnasieskolan. En
företrädare för John Bauer säger så här om anledningen till att de valde att etablera
sig i Sundsvall:
Grunden för skolan när man startar. Ja självklart när det är ett privat
företag så är det ju i vinstsyfte, så man köpte in sig på konceptet och drev
igång den första skolan här i Sundsvall. (intervju med företrädare från
John Bauer gymnasieskola, Sundsvalls kommun)
Intervjupersonen uppger att eftersom skolan ägs av ett privat företag så är syftet
att tjäna pengar på utbildningen. Företaget som äger skolan är vid tidpunkten för
etableringen även delägare i det utbildningsföretag som äger alla John Bauer
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skolor. Syftet med att gå in i en gymnasieverksamhet var att vidga företagets
utbildningsdel. Tidigare hade man sysslat mycket med IT-utbildning och
utbildning som riktades direkt till företag. Till den här typen av skolor finns det en
ambivalent hållning bland de politiska partierna.
Nämndens förslag till yttrande, vilket stöds av socialdemokraterna och
vänsterpartiet, är att bildandet av fristående skolor inte är rätt sätt att utveckla
skolväsendet i Sundsvall. I yttrandet pekar man bland annat på ökade kostnader
och ökad risk för segregation (förslag till yttrande angående friskoleetablering,
Barn och utbildningskontoret, 2000, dnr 364/00-619). De specifika argumenten till
partiernas ställningstaganden lägger tyngdpunkten på olika saker. Det moderata
remissvaret tillstyrker ansökan och menar att de fristående skolorna skulle utgöra
ett vitaliserande inslag i det kommunala skolsystemet och tillföra ett mervärde för
de kommunala skolorna. I svaret påpekas också att det positiva med etableringen
av fristående skolor är att det ger eleverna möjlighet att utifrån sina specifika
förutsättningar och behov gå i en skola som bäst tillgodoser den enskilde eleven
(remiss,

förslag

till

yttrande,

dnr

364/00-619,

moderaterna,

2000-08-30).

Kristdemokraternas yttrande menar att friskolorna bland annat kan skapa en
gynnsammare utveckling i den kommunala skolan (remiss, förslag till yttrande,
dnr 364/00-619, kristdemokraterna, 2000-08-30). Miljöpartiet intar däremot, som
nämnts tidigare, en ambivalent hållning till etableringen. De menar att skolor som
startas som lokala initiativ ska uppmuntras, medan skolor som startas av
utbildningsföretag inte ska tillåtas eftersom de, enligt miljöpartiet, inte tillför något
väsentligt för eleverna i Sundsvalls kommun. I slutet av remissen ställer sig partiet
positivt till majoritetens förslag att en konsekvensanalys ska tas fram (remiss,
förslag till yttrande, dnr 364/00-619, miljöpartiet, 2000-08-30).
Ett år efter Skvaderns Gymnasieskola och John Bauer, år 2003, etablerar sig NTIskolan i kommunen. Skolan har ett elprogram med inriktning mot datorteknik
(Skolinspektionen,

beslut,

2002-01-18,

dnr

44–2001:1202).

Lägeskommunen

Sundsvall har inga invändningar mot etableringen, men vill att skolan skjuter upp
starten till höstterminen 2003 eftersom både John Bauer och Skvadern startade
2002. NTI-skolan väljer att starta sin verksamhet i enlighet med kommunens
önskemål (Skolinspektionen, beslut, 2002-01-18, dnr 44–2001:1202). En företrädare
för skolan beskriver etableringen i Sundsvall på följande sätt:
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På 1990-talet när kunskapslyftet startade så kom NTI in i den offentliga
svängen och började sälja utbildningar till kommuner. Detta växte ganska
mycket under den tiden så att de [NTI] hade hade uppdrag hos väldigt
många kommuner. Så småningom utvecklades detta och man började
fundera på att starta ungdomsgymnasier. De första startade 2002 i
Stockholm, Malmö och ytterligare en ort och sedan dess har det expanderat
varje år. I Sundsvall startade vi 2003. (intervju med företrädare från
NTI-skolan, Sundsvalls kommun)
Skolan tillhör en tämligen stor utbildningsaktör som har utbildningar inom flera
olika sektorer. På frågan om vad det är som avgör vilka städer de väljer att etablera
sig i, svarar intervjupersonen:
Mer i större städer. Det ska finnas ett visst antal invånare innan man
undersöker om det finns underlag för att driva en skola. (intervju med
företrädare från NTI-skolan, Sundsvalls kommun)
Intervjupersonen menar också att eftersom NTI redan var involverad i den
kommunala vuxenutbildningen så kände skolan redan till kommunen, vilket
gjorde valet av etableringsort ännu mer självklart. Intervjupersonen säger följande:
Jag tror att många av de orter där skolan valt att etablera sig är där man
har fått väldigt bra kontakt genom kunskapslyftet, exempelvis här, i Luleå
och på ytterligare orter. Jag tror att man såg potentialen, här finns det
möjligheter att driva en fristående skola (intervju med företrädare från
NTI-skolan, Sundsvalls kommun)
Det intressanta i svaret är att ett urvalskriterium tycks vara relationen till
kommunen, det vill säga att kommunen är känd för skolan. En marknadsanalys
verkar inte vara det som främst styr etableringen, utan relationerna tycks avgöra
var NTI-skolan väljer att etablera sig.
Nästa skola som etablerade sig i kommunen var Sundsvalls Praktiska Gymnasium.
De startade sin verksamhet höstterminen 2005. Av skolverkets beslut framgår att
Sundsvalls kommun avstyrker ansökan. Motivet till avslaget var de ekonomiska
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konsekvenserna för kommunen som ännu en etablering skulle innebära. Vid den
tidpunkten fanns tre fristående gymnasieskolor i kommunen och den ansökan
Baggium lämnade till Skolverket avsåg utbildningar som generar relativt höga
kommunbidrag. Sundsvalls kommun menade att konsekvenserna för kommunen
hade blivit att allt fler elever hade gått på relativt dyra utbildningar och färre på
relativt billiga program. Av de fem ansökningar som kommunen fick tillfälle att
yttra sig över inför läsåret 2004/2005 avsåg samtliga utom Folkuniversitetets
relativt dyra program. Merkostnaden för kommunens gymnasieutbildning hade
ökat ytterligare om utbildningarna blivit av. Merkostnaden beräknades till 644 000
kr det första året och till 1,9 miljoner kr efter tre år. Konsekvensen av
etableringarna hade blivit att den kommunala gymnasieskolan hade fått allt
mindre resurser till de kvarvarande programmen (Skolinspektionen, beslut 200401-29, dnr 44–2003:1 092). Vid den här tidpunkten börjar kommunen bli mer
restriktiv i sin syn på friskoleetableringarna.
När det gäller orsakerna till att Sundsvalls Praktiska Gymnasium startade så
framhåller den representant jag intervjuade att skolan är till för dem som inte är så
studiemotiverade

och

har

svårt

i

den

traditionella

undervisningen.

Intervjupersonen säger så här:
Vår inriktning är inte de här eleverna som, vad ska vi säga, som är
självgående på lektionstid i kärnämnena, utan det är de här som är
skoltrötta, som inte vill vara i skolan, de som kanske behöver ha en helt
annan utbildning. De måste få chansen att komma ut i ett företag.
Skillnaden är ju att vi lägger upp en egen undervisningsplan för varje elev.
(intervju med företrädare från Sundsvalls praktiska Gymnasium,
Sundsvalls kommun)
Mikael Elias Teoretiska Gymnasium var nästa skola som etablerade sig i Sundsvall.
Skolan som startade år 2006 bedriver utbildning inom de naturvetenskapliga och
samhällsvetenskapliga programmen. Skolan ägas av NTI AB som också driver
NTI-gymnasiet i Sundsvall. Kommunen menar att antalet utbildningsplatser på
naturvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogrammen i Sundsvalls gymnasium
och den fristående gymnasieskolan Skvadern mer än väl räcker för att möta
elevernas önskemål. Det fanns inget behov av ytterligare utbildningsplatser på
dessa

program.

Kommunen

framhåller

också

att

antalet

ungdomar

i

gymnasieåldern i Sundsvall kommer att minska med drygt 700 mellan åren 2008–
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2012 (Skolinspektionen, beslut 2005-11-16, dnr 44–2005:1129). Intervjupersonen för
skolan säger så här, angående etableringen:
Man ville ha en geografisk spridning och man ville etablera sig i Norrland.
Företaget hade redan skolor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Karlskrona,
och så hade man NTI. (intervju med företrädare från Mikael Elias,
Sundsvalls kommun)
Höstterminen 2008 startar Thorén Business School en gymnasieskola i kommunen.
Sundsvalls kommun skriver i sitt yttrande att antalet elever som söker till
gymnasieskolan i dag är högre än på många år, men redan 2008 bryts den
utvecklingen. Från 2007 till 2014 kommer årskullen att minska successivt med ca
450 elever. Barn- och utbildningskontoret vill tydliggöra att med ytterligare
fristående gymnasieutbildningar kommer antalet utbildningsplatser att öka,
samtidigt som antalet elever i åldersgruppen minskar. Konsekvenserna av detta
går inte att förutse eftersom det i stor utsträckning beror på vilka utbildningar
eleverna väljer. Fristående skolor söker lokaler i stadens centrala delar. Det
försvårar deras möjligheter att få tillgång till idrottslokaler som är en bristvara i
stadens centrala delar (Skolinspektionen, beslut 2006-11-24, dnr 44–2006:1059). I en
intervju säger en företrädare för skolan att den viktigaste orsaken till att skolan
startade var att man så att skolans profil skulle passa i Sundsvalls kommun och att
man upplevde att den inriktning skolan erbjuder inte fanns i kommunen (intervju
med företrädare från Thorén Business School, Sundsvalls kommun).
Kommunen har intagit skiftande ställningar i sina yttranden om friskolornas
etablering. Tabell 5.5 sammanfattar kommunens yttranden.
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5.1.3 Konflikter mellan aktörerna
När friskolorna etableras och kommunen lämnar sina yttranden uppstår
målkonflikter. De målkonflikter som uttrycks via olika yttranden är av lågintensiv
karaktär, men de kan utvecklas till målkonflikter av högintensiv karaktär och
resultatet blir då ett konfliktorienterat beteende.
Tabell

5.5

Sammanställning

av

Sundsvalls

kommuns

yttranden

över

friskolornas etablering
Skola

Kommunens inställning

Kommunens motivering
Ökar segregationen

Skvaderns
Gymnasieskola

Tillför inget nytt i

Avstyrker

utbudet
Positiva till skolans

-

utbud
John Bauer

Kan ta överskottet av

-

Gymnasium

Tillstyrker

NTI-skolan

Tillstyrker

elever som finns
Ingen motivering

-

Dyra program blir fler i

-

kommunen
Sundsvalls

Mindre resurser till den

-

Praktiska
Gymnasium

kommunala
Avstyrker

gymnasieskolan
Utbudet tillför inget

Mikael Elias

-

Teoretiska
Gymnasium

Den kommunala

gymnasieskolans utbud
Avstyrker

räcker
-

Studentgrupperna blir
mindre

Thorén Business
School

Avstyrker

Skolans lokalisering till
centrum

Sundsvalls kommun avstyrker etableringen av Skvaderns Gymnasieskola med
motiveringen att skolan skulle öka segregeringen i kommunen och att skolans
utbud redan fanns representerat i kommunen. Det finns inget direkt stöd för den
första motiveringen i forskningen (se exempelvis Lindbom, 2007). Friskolorna
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skapar inte segregation, den finns redan i samhället genom bostadssegregation.
Motiveringen kan ses som tämligen politiserad och vilar på uppfattningen att det
allmänna ska stå för utbildningen för att exempelvis motverka sociala skillnader.
Just detta har varit en av hörnstenarna i den svenska utbildningspolitiken. En
sammanhållen, offentlig skola skulle borga för att barn och ungdomar från alla
samhällsklasser kom samman och fick en likvärdig och jämlik utbildning. Det
andra argumentet, att skolans utbildningsutbud inte tillför något till det redan
existerande, kan endast sägas gälla den kommunala skolans utbud eftersom
Skvadern var den enda friskolan vid tidpunkten. Motiveringen kan därför ses som
ett sätt att slå vakt om den kommunala skolans utbud som redan existerade.
Kommunen tar inte hänsyn till att det kan finnas en pedagogisk tanke bakom
utbudet eller att skolan kan vara ett alternativ till den kommunala skolan och öka
valfriheten för kommunens gymnasielever. Kommunen vill endast slå vakt om den
kommunala skolan. När det gäller målkonfliktens innehåll i kommunens
motiveringar

så

sker

argumenteringen

framför

allt

från

en

heterogenitetsdimension som uttrycks genom oförenlighet i roller och oförenliga
roller. I kommunens argumentering går det att skönja att den kommunala skolan
är bäst lämpad att bedriva en utbildning som inte innebär segregation av eleverna.
Enligt kommunen klarar inte de fristående aktörerna detta. I den här typen av
argumentering är det inbyggt att den privata sfärens logik är att maximera vinsten
och tjäna så mycket pengar som möjligt. Det innebär att de fristående skolorna
kommer att försöka attrahera de duktigaste eleverna för att slippa lägga resurser
på att exempelvis bedriva extra undervisning för elever som presterar dåligt. Det
är alltså inbyggt i kommunens argumentering att de privata och de offentliga
aktörerna dels har olika roller i utbildningsväsendet, dels oförenliga värderingar.
Kommunens yttrande ska ses i ljuset av att Johan Bauer Gymnasiet ansökte om en
etablering samma år som Skvaderns gymnasieskola. I fallet John Bauer så
motiverar kommunen sin inställning med att skolans utbud tillför något till det
lokala skolsystemet, samt att de kan ta överskottet av elever som finns i
kommunen. Vid den tidpunkten fanns det också ett överskott av elever i
kommunen eftersom den kommunala kapaciteten i skolan var för låg. Men samma
argument hade kunnat gälla även för Skvaderns gymnasieskola. Det finns alltså en
inkonsekvent argumentering från kommunens sida. Den enda förklaringen är att
olika argument får mer eller minde genomslag vid samma tidpunkt. När John
Bauer etableras framgår resursargumentet tydligare, än i fallet med Skvaderns
Gymnasieskola. Kommunen menar att John Bauer gymnasiet kan ta det överskott
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av elever som finns i kommunen. Därigenom skulle kommunen inte behöva öka
den kommunala gymnasieskolan, bygga ut antalet platser och eventuellt utöka
lokalerna.
Kostnadsaspekterna kommer upp när Sundvalls Praktiska Gymnasium etableras. I
sitt yttrande till Skolinspektionen avstyrker kommunen etableringen med
motiveringen att skolan erbjuder för dyra program, samt att dessa dessutom blir
fler i kommunen. Detta innebär att den kommunala skolan erhåller mindre
resurser. Återigen framhåller kommunen den kommunala gymnasieutbildningen.
Enligt lagstiftningen ska kommunen peka på påtagligt negativa konsekvenser för
den kommunala skolan. Från lagstiftarens synpunkt räcker det inte med att
argumentera för att den kommunala skolan får mindre resurser, utan
konsekvenserna ska vara mycket mer påtagliga för kommunen. Att argumentera
för att den kommunala skolan får mindre pengar blir ett utryck för kommunens
syn på hur utbildningen ska bedrivas, som i detta fall innebär i kommunens regi.
Här är resursdimensionen i målkonflikten den absolut mest framträdande
konfliktdimensionen. Kommunens utgångspunkt är att friskolan dränerar den
kommunala skolan på resurser genom att friskolan har kostnadskrävande
program.
När det gäller Mikael Elias Teoretiska Gymnasiums etablering motiverar
kommunen sitt avslag med att skolans utbud inte tillför något, samt att den
kommunala

gymnasieskolans

utbud

räcker.

Kommunen

utgår

från

den

kommunala skolans utbud i sin argumentering, vilket den egentligen inte behöver
göra. Vi kommer att se detta i yttranden från de andra kommunerna i
undersökningen. I sin argumentering kan kommunen utgå från skolorna i
kommunen och deras utbud och föra fram att den aktuella skolan inte tillför något
till utbudet i stort. Det finns alltså ett kommunalt skolfokus i Sundsvalls kommuns
yttranden. Kommunen utgår gärna från den kommunala skolans situation och
utbud när den motiverar sina avslag.
Kommunens motivering för att avstyrka etableringen av Thorén Business School är
att studentgrupperna i kommunen blir mindre, samt att skolan lokalisering till
centrum medför problem när det gäller studenternas tillgång till exempelvis
idrottsanläggningar. Här dyker studentgruppernas storlek upp i kommunens
motivering för första gången, vilket kan tolkas som att kommunen oroas över den
kommande situationen med minskade elevkullar. Det är också första gången
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skolans lokalisering dyker upp i motiveringen. Det är bara två av de etablerade
skolorna i Sundsvalls kommun som inte ligger i centrum, Skvaderns
Gymnasieskola och Sundsvalls Praktiska Gymnasium. Ur den synvinkeln kan
motiveringen ses som något märklig och den finns inte med i de tidigare
handlingar

som

jag

har

tillgång

till.

När

det

gäller

kopplingen

till

konfliktdimensionerna så lyfts resursargumentet även här. Den här gången är dock
perspektivet att studentgrupperna i kommunen blir mindre, vilket innebär ökad
konkurrens om eleverna. Konkurrensen ökar i skolsystemet, vilket ur ett
kommunalt perspektiv skulle kunna innebära färre elever till den kommunala
gymnasieskolan och därmed mindre resurser.
Vid etableringsfasen intar alltså kommunen olika inställningar i sina yttranden
över friskolornas etablering. Detta kan på olika sätt kopplas till målkonflikter av
lågintensiv karaktär. Dessa kan dock utvecklas till högintensiva konflikter som
innebär ett konfliktorienterat beteende. En intervjuperson säger så här, angående
bemötandet från kommunen:
Vi har snart funnits i fem år och det har varit en intressant resa. Jag har
ungefär uttryckt det så här, att mitt mål är att nämndordföranden i
Sundsvalls kommun ska säga att vår gymnasieskola är ett utmärkt
komplement till den kommunala gymnasieskolan. Istället har det ända från
början varit från ren fiendeskap till ondska och illvilja från olika håll. Jag
blev förvånad. (intervju med företrädare från fristående skola,
Sundsvalls kommun, 070222)
Intervjupersonen berättar att när väl verksamheten kommit igång möts de av en
tämligen

kärv

attityd

från

kommunen.

Illviljan

och

fiendskapen

som

intervjupersonen upplever kan ta sig uttryck på olika sätt. Ett exempel är
tillgången till kommunala anläggningar:
Det handlar ju om sådana frågor som våra elevers tillgång till kommunala
anläggningar. Vi har haft stora svårigheter att komma in i kommunala
anläggningar och har försökt hävda att våra elevers föräldrar är lika goda
skattebetalare som de som går i kommunal skola. (intervju med
företrädare från fristående skola, Sundsvalls kommun, 070222)
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Kommunen använder sina egna anläggningar, främst idrottsanläggningar, som ett
medel gentemot de fristående skolorna. Hos den aktuella skolan finns drivkraften
att vara en skola som ingår i det lokala och regionala skolsystemet.
Intervjupersonen menar att:
I valet mellan att vara en liten, sekteristisk fristående skola och en del av
och en kraft i ett regionalt skolväsende, så har min målsättning och vår
målsättning alltid varit att vara en del av en större helhet. (intervju med
företrädare från fristående skola, Sundsvalls kommun, 070222)
Intervjupersonen uttrycker en vilja att vara en del av en helhet. Citatet kan ses som
ett uttryck för en vilja att inte fokusera på skolornas huvudmannaskap, utan
istället se utbildningen som en helhet. Det handlar alltså om att inte se
utbildningen i första hand som en handelsvara, utan som något som har ett större
värde. Den typen av resonemang kan kopplas till att utbildningen ses som en
gemensam nyttighet. Konkurrensen mellan aktörerna sätts inte i förgrunden, utan
skolorna betraktas som varandras komplement. Skolan har valt att inte gå i
polemik med kommunen (intervju med företrädare från fristående skola,
Sundsvalls kommun, 070222). Det kan ses som ett uttryck för att ett
konfliktorienterat beteende inte är rätt väg. För att vara en del av ett regionalt och
lokalt utbildningssystem krävs samarbete och mindre konflikt.
Flera friskolerepresentanter i kommunen har liknande upplevelser. Det handlar
både om bemötandet från den politiska ledningen och från förvaltningen. I vissa
frågor samarbetar och samverkar dock kommunen och friskolorna. Samarbetena
formaliseras ofta genom avtal och friskolorna köper tjänster av kommunen. Det
vanligaste är att friskolorna köper ett antagningsförfarande av kommunen och att
skolförvaltningen ansvarar för antagningen. Vid sidan om det kan det exempelvis
handla om att en friskola vill ha stöd för elever med särskilda behov.
Några av intervjupersonerna menar att de behöver ett diskussionsforum med
kommunen för frågor som de vill diskutera. Ett exempel är svårigheterna att få
tillgång till de kommunala anläggningarna. Elever i de fristående skolorna har
ibland blivit utestängda från de kommunala anläggningarna och det har varit svårt
för skolorna att få tider som passar för att kunna bedriva undervisning i de
kommunala lokalerna. Intervjupersonen menar att det har varit svårt att diskutera
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de här frågorna med kommunen eftersom det har saknats ett diskussionsforum
(intervju med företrädare från fristående skola, Sundsvalls kommun 070222).
Representanten för den kommunala skolförvaltningen bekräftar bilden som
friskolorna ger. De ser inte på de fristående skolorna med någon större entusiasm.
Kontakten är sämst med de fristående skolor som tillhör något av de större
utbildningsföretagen och något bättre med skolor som är sprungna ur den egna
organisationen. Även intervjupersonen säger att kontakten blir en annan i det
senare fallet (intervju med företrädare från skolförvaltningen, Sundsvalls kommun,
080421).
Den organisationsförändring som den kommunala skolan genomgick handlade
bland annat om att möta konkurrensen från de fristående skolorna, i kombination
med att elevkullarna minskade (intervju med företrädare från skolförvaltningen,
Sundsvalls kommun, 080421). I takt med att barnkullarna minskar och friskolorna
ökar, får vi troligen se fler institutionella förändringar. Trycket på kommunen att
möta både ett ökat antal fristående skolor och ett minskat elevunderlag, innebär att
polariseringen mellan aktörerna kan komma att öka. Ett exempel på hur
konkurrensen får polariseringen att öka är ett beslut från Sundsvalls kommun om
att inte låta elever vid en fristående gymnasieskola i kommunen delta i en kurs i
specialidrott. Kommunen beslutade att eleverna inte fick vara med på kursen,
vilket de varit tidigare och friskolorna hade betalat för platserna. Den ökade
konkurrensen från friskolorna ledde till att kommunen fattat detta beslut (ST, 200905-06). För att säkra sin konkurrenskraft vidtar kommunen den här typen av
åtgärder. För att få gå kursen i specialidrott måste och kräver av eleverna tillhöra
Sundsvalls gymnasium. Det blir ett sätt för kommunen att öka attraktionskraften i
den kommunala utbildningen. Ca 270 elever deltar i kursen. Den fristående
gymnasieskolan har tidigare kunna samverka med kommunen men detta har nu
upphört.
En av friskolorna har i lokalmedia blivit anklagad för att försöka muta studie- och
yrkesvägledare vid de kommunala högstadieskolorna. Friskolan hade för avsikt att
bjuda in dessa yrkesgrupper till en informationsträff med gratis lunch, vilket fick
en tjänsteman vid skolförvaltningen att skicka ut ett brev till högstadierektorerna
om friskolans tilltag. I brevet uppmanar tjänstemannen rektorerna att informera
sina studie- och yrkesvägledare om olämpligheten i att låta sig bjudas på lunch av
friskolan (ST 2009-05-15). Detta kan tolkas som ett försök av kommunen att
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försvåra friskolans möjligheter att informera om sin verksamhet. En bjudlunch har
så litet värde att den inte skulle falla inom ramen för mutbrott. Den här typen av
åtgärder från kommunens sida har inneburit att studie- och yrkesvägledarna är
restriktiva i sina kontakter med friskolorna. Även de kontakter som har funnits
mellan kommunen och friskolorna har påverkats. Kommunens motvilja till kontakt
har fått friskolorna att söka samarbeten med varandra.
De fristående skolorna i Sundsvall har ett samverkansråd där representanter från
skolorna träffas, tämligen informellt, för att försöka lösa frågor som exempelvis
utbyte av resurser. Det kan handla om att byta vikarier med varandra (intervju
med

företrädare

från

fristående

skola,

Sundsvalls

kommun,

070221).

Intervjupersonen menar också att i den politiska sfären är konflikterna stora och de
sprider sig ner till förvaltningen (intervju med företrädare från fristående skola,
Sundsvalls kommun, 070221). En av intervjupersonerna uttrycker ett behov av att
samverka med de kommunala skolorna kring exempelvis betygssättning för att
göra en kvalitetssäkring (intervju med företrädare från fristående skola, Sundsvalls
kommun, 070219).
En intervjuperson uppger att det finns ett stort intresse från den kommunala
skolan att se hur den fristående skolan jobbar. Om kommunförvaltningen ser
skolan som ett hot mot den egna gymnasieskolan så ser den kommunala
gymnasieskolan den fristående skolan som en lärokälla (intervju med företrädare
från fristående skola, Sundsvalls kommun, 070219). Frågan verkar dock vara så
politiskt laddad att det är svårt för skolorna att inleda någon form av samarbete
eller samverkan.
När det gäller relationen mellan de fristående skolorna och kommunen

visar

intervjuerna och dokumenten sammanfattningsvis på ett konfliktorienterat synsätt
gentemot de fristående skolorna. Både friskolorna och representanten från
skolförvaltningen vittnar om att relationen mellan aktörerna är minst sagt kylig.
Vissa problem kan skönjas även när man tittar på skolornas etablering. Kommunen
var negativ till vissa etableringar, men inte alla och i synnerhet inte till John Bauers
etablering 2002. Då ansåg kommunen till och med att skolan tillförde något till den
lokala skolorganisationens utbud. Inställningen ser dock ut att ha förändrats över
tid. Relationen mellan de fristående skolorna och kommunen har blivit sämre.
Varefter andelen barn minskar kommer även konkurrensen att öka, vilket kan få
till följd att konflikterna ökar.
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5.2 Umeå kommun
Umeå brukar betraktas som lärdomsstaden i Norrland. Den första barnaskolan
etablerades i Umeå 1652 och 1858 etablerades det Högre allmänna läroverket.
Umeå har alltså en lång historia som lärdomsstad. Under 1940-talet inleddes
arbetet med att övertyga de styrande i Stockholm om att Umeå borde bli en
högskolestad och den första akademiska undervisningen inleddes 1956 med
tandläkarutbildningen. År 1963 kunde Umeå officiellt kalla sig universitetsstad
genom bildandet av Umeå universitet (www.umea.se, 2008-05-12).
Sedan universitetet bildades 1963 betraktas Umeå som Norrlands lärdomsstad,
vilket har präglat bilden av staden. Umeå saknar inte industri, men är inte lika
präglad av den tunga industrin som exempelvis Sundsvall. Det visar sig om inte
annat i vilka som är de största arbetsgivarna i kommunen: universitetet,
kommunen, universitetssjukhuset, samt Volvo Lastvagnar.

5.2.1 Det lokala skolsystemets organisering
Skolförvaltningen i Umeå omorganiserades för några år sedan. Från att ha varit
Sveriges största kommunala förvaltning, splittrades skolförvaltningen i två delar:
en

förskole-

och

grundskoleförvaltning,

vuxenutbildningsförvaltning

med

tillhörande

samt

en

gymnasie-

och

nämnd.

Gymnasie-

och

vuxenutbildningsnämnden och dess förvaltning ansvarar för gymnasieskolan.
Förvaltningen ger stöd och service till verksamheterna, men ansvarar också för
övergripande frågor inom gymnasie- och vuxenutbildningen, som strategisk
planering, utveckling och utvärdering, information, ekonomi- och personalfrågor.
Arbetet leds av en förvaltningschef (www.umea.se, 091103). Det finns fyra
kommunala gymnasieskolor i Umeå: Dragonskolan, Midgårdsskolan, Östra
gymnasiet och Forslundagymnasiet (www.umea.se, 080520).
Den politiska majoriteten består av socialdemokraterna, vänsterpartiet och
miljöpartiet. I valet 1998 fick de knappt 59 procent av rösterna, medan de
borgerliga partierna fick drygt 37 procent. I valet 1998 erhöll socialdemokraterna
36,5 procent av rösterna, miljöpartiet 7,5 och vänsterpartiet 14,6 procent av
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rösterna. Moderaterna erhöll det valet 15,2 procent av rösterna, centern 7,8 procent,
folkpartiet 6, 2 procent och kristdemokraterna 8 procent.

I valet 2002 erhöll

socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet tillsammans drygt 56 procent
av rösterna och de borgerliga partierna drygt 38 procent. Socialdemokraterna fick
39,4 procent av rösterna, miljöpartiet 5,6 och västerpartiet 11,7 procent.
Moderaterna erhöll 8,6 procent av rösterna, centern 11 procent, folkpartiet 11,5 och
kristdemokraterna 7 procent.
I valet 2006 uppnådde det socialistiska blocket drygt 56 procent av rösterna
procent

och

det

borgerliga

blocket

drygt

38

procent

av

rösterna.

Socialdemokraterna fick 40, 5 procent, miljöpartiet 7,9 och vänsterpartiet 8 procent
av rösterna. Moderaterna erhöll samma val 13,5 procent av rösterna medan centern
erhöll 10 procent, folkpartiet 8,9 och kristdemokraterna 6,5 procent av rösterna.
När

det

gäller

antalet

folkbokförda

elever

i

Umeå

har

de

under

undersökningsperioden ökat med drygt 1000 elever. Tabell 5.6 visar antal
folkbokförda elever i kommunen.
Tabell 5.6 Antal gymnasieelever folkbokförda i Umeå kommun
Årtal

Antal elever
1997/1998

3 617

1998/1999

3 722

1999/2000

3 678

2000/2001

3 706

2001/2002

3 743

2002/2003

3 815

2003/2004

3 965

2004/2005

4 074

2005/2006

4 163

2006/2007

4 311

2007/2008

4 537

2008/2009

4 672

(Källa: Skolverket)
Ökningen av antalet folkbokförda elever i kommunen måste anses vara en
betydande ökning som får stora återverkningar för kostnaderna i gymnasieskolan.
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Umeå, i likhet med Sundsvall och Gävle, rekryterar ett relativt stort antal elever
från de kringliggande kommunerna vilket kan ha påverkan på antalet elever. Detta
trots att en stor del av eleverna pendlar in till kommunen utan att folkbokföra sig.
Centralt för det nya skolsystemet är att kommunerna ansvarar för finansieringen
av verksamheten. Tabell 5.7 visar Umeå kommuns kostnader för gymnasieskolan.

Tabell 5.7 Kostnader för gymnasieskolan i Umeå kommun i jämförelse med
kommungruppen (tkr)

Läsår

Total

Under-

Läro-

Skol-

kostnad

visning

medel

måltider

per elev

Totalt
större
städer

Under-

Läro-

Skol-

visning

medel

måltider

1997/1998

73500

26100

7400

2700

56992

26200

6000

2700

1998/1999

74200

28500

6800

2700

62009

29300

5800

2800

1999/2000

76700

28700

7000

2800

63133

30500

5800

2800

2000/2001

81700

30500

6800

3000

67138

32700

5600

2900

2001/2002

85400

32300

7300

3100

70769

34000

5500

2900

2002/2003

91300

34800

7300

3600

72564

34800

5300

2900

2003/2004

82900

36400

7000

3400

73719

35700

5400

3100

2004/2005

93000

37200

7300

3400

76702

36500

5700

3300

2005/2006

95600

38700

7400

3600

79184

36900

6000

3400

2006/2007

99300

40200

9900

3800

82998

38100

6300

3500

2007/2008

101500

41200

9600

4100

101253

39400

6800

3600

2008/2009

-

-

-

-

-

-

-

-

(Källa: Skolverket)
I Umeå är kostnaderna för undervisning den största utgiftsposten för skolan. Den
utgör nästan hälften av kommunens kostnad för gymnasieskolan. Under
undersökningsperioden låg kostnaden för undervisning i Umeå kommun över den
genomsnittliga kostnaden i gruppen ”Större städer”. Umeås kostnader för
läromedel var dessutom avsevärt högre än övriga jämförbara kommuners för
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motsvarande post. Utgifterna för skolmåltider låg på ungefär samma nivå som de
andra kommunernas i gruppen.
Undervisningskostnaden kan inkludera särskilda satsningar som kommunen gjort.
Vilka satsningar kommunen gör styrs av flera faktorer. Dels kan skolan anses vara
ett prioriterat politiskt område som kommunen väljer att ge extra medel, dels kan
satsningarna styras av vad eleverna presterar. Det kan exempelvis bli nödvändigt
med särskilda insatser i undervisningen på grund av att elevernas resultat är
sämre. Tabell 6.4 visar elevernas prestationer i Umeå kommun utifrån några
centrala mått.

Tabell 5.8 Elevprestationer i kommunala gymnasieskolor i Umeå kommun
.
Godkänt i

Grundläggande

Andel som

kärnämnena

behörighet till

fullföljer

Läsår

Genomsnittsbetyg*

SP/NV i (%)

universitet (%)

(%)

1997/1998

13,2 (13,1)

100 (90)

90 (85)

87 (74)

1998/1999

13,7 (13,3)

99 (95)

88 (84)

87 (78)

1999/2000

13,4 (13,3)

97 (97)

82 (80)

80 (75)

2000/2001

13,7 (13,7)

95 (97)

80 (84)

80 (79)

2001/2002

13,7 (13,8)

96 (98)

81 (86)

78 (74)

2002/2003

14,1 (14,0)

98 (98)

91 (64)

79 (74)

2003/2004

14,1 (14,0)

97 (98)

88 (90)

81 (76)

2004/2005

14,1 (14,0)

97 (98)

87 (89)

83 (78)

2005/2006

14,2 (14,1)

98 (98)

89 (67)

81 (75)

2006/2007

14,2 (14,1)

96 (98)

89 (68)

83 (76)

2007/2008

14,3 (14,0)

97 (97)

73 (67)

81 (76)

2008/2009

14,4 (14,1)

96 (98)

72 (91)

79 (77)

9

(Källa: Skolverket,) *Uttryckt i absoluta tal)
När det gäller genomsnittsbetyget så presterar eleverna i Umeå kommun bättre än
genomsnittet för kommungruppen ”Större städer”. Genomsnittsbetyget för
kommungruppen är siffrorna inom parantes. Andelen elever i kommunen som har
9

Avser endast Ma A.
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uppnått betyget godkänt i kärnämnena inom de samhällsvetenskapliga och
naturvetenskapliga programmen har de flesta år legat strax under andelen
godkända elever för kommungruppen. Däremot skiftar andelen elever som har
uppnått grundläggande behörighet till universitet kraftigt över åren, både i
kommunen och inom kommungruppen. Under nio läsår av tolv var andelen elever
som

uppnådde

godkänt

i

kärämnena

på

naturvetenskapliga

respektive

samhällsvetenskapliga programmen högre än genomsnittet för kommungruppen.
Andelen elever som uppnått grundläggande behörighet var också högre i Umeå
kommun än genomsnittet för kommungruppen under en majoritet av åren.
Detsamma gäller andelen elever som fullföljt sina gymnasiestudier inom fyra år.
Överlag kan Umeå kommun sägas ha goda resultat i förhållande till andra
jämförbara kommuner. En bidragande orsak är möjligen resurserna som
kommunen lägger på skolan. Umeå kommun avsätter mer resurser för sin
undervisning än övriga kommuner i gruppen, vilket indikerar att undervisningen
är prioriterad. Resultatet som eleverna i kommunen uppnår visar att satsningen
har fått genomslag.

5.2.2 Friskolorna etableras
I början av 2000-talet etablerades de första friskolorna i Umeå, det vill säga vid
samma tid som etableringen tog fart i Sundsvall. Friskolorna har genomgått en
kraftig expansion under de senaste åren.
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Tabell 5.9 Fristående gymnasieskolor i Umeå kommun
Etablering
Skola

Huvudman

Inriktning
Allmän

Internationella

med

1999

& Allmän profil inriktad

2002

Folkuniversitetet

Bauer Novum

profil

internationell

Gymnasiet i Umeå Uppdrag Norr AB
John

*

inriktning

Data-

Gymnasiet

Kompetensutveckling

mot yrkesutbildning

Minerva

Minervaskolan i Umeå Naturvetenskaplig

2002

Gymnasium

AB

(2000)

profil
Allmän profil inriktad

Thorén

Business

School

mot organisation och
ThorénGruppen AB

ledarskap

Nordens
NTI-Gymnasiet

2006

2008

Teknikerinstitut

AB- El-/Media-profil

(2006)

NTI-Skola
Yrkesgymnasiet
Umeå

Praktiska

Gymnasium

Allmän profil inriktad

ThorènGruppen AB

mot yrkesutbildning

Baggium Utbildning AB

Umeå

Stiftelsen

Waldorfskola

Waldorfskola

2009

Allmän profil inriktad

2009

mot yrkesutbildning

Umeå

2009
Waldorfpedagogik

(2006)

(Källa: Skolinspektionen) *Etablering avser när skolan startade. Årtalet inom
parantes avser när skolan blev godkänd av Skolverket/Skolinspektionen
Internationella Gymnasiet i Umeå var den första frigående gymnasieskolan som
etablerade sig i kommunen. Umeå kommun tillstyrkte ansökan (Skolinspektionen,
beslut

1999-12-2,

dnr

1999:1

089).

Skolans

enda

utbildning

är

ett

samhällsvetenskapligt program med engelsk profil, vilket innebär att skolans
undervisning sker på engelska. I Skolinspektionens beslut framgår inte vilken
motivering Umeå kommun hade när den tillstyrkte ansökan. En företrädare för
skolan säger att utbildningen har sitt ursprung i en vuxenutbildning som bland
annat Folkuniversitetet drev.
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[Utbildningen] var ett samarbete mellan Folkuniversitetet, Umeå
universitet och kommunen. Det kallas collegeutbildning. Utbildningen
skulle vara en brygga mellan gymnasiet och högskolan, en snabbare väg till
högskolan, där det fanns en del för gymnasieskolan och en del på
högskolenivå. Tanken var att bland annat rikta sig mot elever med så kallad
studieovan bakgrund. (intervju med företrädare från Internationella
gymnasiet, Umeå kommun)
Internationella Gymnasiet i Umeå är resultatet av ett samarbete mellan
kommunen, universitetet och Folkuniversitetet. Att kommunen tillstyrker ansökan
är någon sensation eftersom syftet med utbildningen var att minska avståndet
mellan universitetet och gymnasiet.
Inför höstterminen 2002 etableras en andra gymnasieskola i kommunen: John
Bauer. Skolan ansöker om att få starta ett specialutformat medieprogram med
inriktning mot IT-media, ett specialutformat elprogram med inriktning mot ITnätverksteknik och ett handelsprogram med inriktning mot entreprenörskap.
Kommunen föreslår att ansökan ska avslås. Förslaget var att bifalla samtliga
ansökningar från de fyra huvudmän som sökt till kommunen var för sig, men att
avstyrka dem tillsammans om Skolinspektionen skulle godkänna samtliga
ansökningar.

Skolinspektionen

avslog

de

tre

övriga

huvudmännen

(Skolinspektionen, beslut 2002-02-07, dnr 44–2001:109). Eftersom Skolinspektionen
avslår de övriga ansökningarna måste kommunens inställning ses som att de
bifaller ansökan.
Samma år, 2002, väljer Minerva Gymnasium att etablera sig i kommunen. År 2000
ansöker skolan om att få starta ett naturvetenskapligt program med inriktning mot
datateknik. Umeå kommun tillstyrker ansökan, men menar i sitt yttrande till
Skolinspektionen att nyetableringar av friskolor innebär att det blir svårare att
planera gymnasieverksamheten. Utgångspunkten är att kommunen ansvarar för
att alla elever får plats i en gymnasieutbildning (Skolinspektionen, beslut 2000-1115, dnr 2000:982).
År 2006 startar gymnasieskolan Thorén Business School i Umeå kommun. Skolans
inriktning är allmän, men profilerad mot en yrkesinriktad utbildning med
möjlighet att läsa vidare vid universitetet och högskola. Skolan ansökte om att få
erbjuda ett commerceprogram med inriktning mot handel och service, ett
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businessprogram med inriktning mot marknadsföring och reklam, samt ett
businessprogram med inriktning mot redovisning och finansiering. Kommunen
avstyrker ansökan och anför som skäl att det finns en överkapacitet på ca 500
utbildningsplatser inom gymnasieskolan i Umeå kommun. De nya ansökningar
som finns kommer, tillsammans med redan godkända ansökningar, att ytterligare
öka överkapaciteten till ett totalt överskott om 915 utbildningsplatser år 2008.
Kommunen anför vidare att den överkapacitet som ytterligare friskoleansökningar
medför även kommer att ge negativa ekonomiska konsekvenser för kommunen i
form av framför allt kraftigt ökade lokalkostnader. Enligt kommunen är
konsekvenserna troligen av bestående karaktär och så påtagliga att bidrag inte bör
ges. De utbildningar som ThorénGruppen AB ansöker om att få bedriva i Umeå
finns redan i kommunens utbildningsutbud och samverkansområde. Kommunen
menar därför att utökningen med ytterligare utbildningsplatser kommer att
innebära negativa ekonomiska konsekvenser (Skolinspektionen, beslut 2005-12-06,
dnr 44–2005:1 097). Orsakerna till att skolan valde att starta beskriver en
intervjuperson från skolan så här:
Tanken var väl att man tyckte att det saknades något. Att det saknades ett
affärsgymnasium där man sammankopplar näringsliv med skolan och
skolan med näringslivet.

(intervju med företrädare från Thorén

Business School, Umeå kommun)
Skolans koncept bygger på att koppla samman skola med näringsliv och det var
just den typen av utbildning som saknades i Umeå. När det gäller profilen och
tanken bakom skolan menar en företrädare för Thorén Business School att
affärsidén bygger på att fylla det tomrum som man menar finns i den traditionella
skolan när det gäller kopplingen mellan skola och det omgivande samhället.
Thorén Business School vill öka det affärsmässiga tänkandet i utbildningen och
den utbildning som skolan erbjuder ska ha en tydlig koppling mellan teori och
praktik. Det ska finnas en koppling mellan det eleverna lär sig i skolan och den
kunskap som arbetsmarknaden efterfrågar. För att uppnå detta jobbar skolan med
praktik och det man kallar ”case”. Ett case innebär att eleverna får ett uppdrag, en
uppgift eller ett verkligt problem att lösa, exempelvis från ett företag eller en
myndighet. På så sätt menar skolan att eleverna får den koppling till det
omgivande samhället som saknas i andra skolor. (intervju med företrädare från
Thorén Business School, Umeå kommun)
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Två år efter Thorén Business School väljer NTI-skolan att etablera sig i kommunen.
Skolinspektionen godkände verksamheten redan 2006, men skolan väntade i två år
med starten. Skolan ansökte om att få starta två program. Det ena kallas ”EC –
Datorteknisk inriktning” och följer programmålen för elprogrammet. Det andra
kallas ”MP – Medieproduktion” och följer programmålen för medieprogrammet.
Kommunen avstyrker etableringen med motiveringen att det finns ett överskott av
platser vid gymnasieskolan som leder till att kommunen har en merkostnad för
sina lokaler. Merkostnaden uppgick då

till 12 miljoner kr. Orsaken till att

kommunen inte kan göra sig av med lokalerna uppges vara den kommande
elevökningen och osäkerhetsfaktorer kring fristående skolor som fått tillstånd, men
ännu inte startat upp sin verksamhet. Angående elprogrammet skriver kommunen
att utbildningsutbudet är väl tillgodosett inom detta område. Ytterligare
etableringar

inom

elområdet

skulle

innebära

en

överetablering

av

utbildningsplatser, negativa ekonomiska effekter och försämrade pedagogiska
förutsättningar. Kommunen anser också att frågan om APU (arbetsplatsförlagd
utbildning) blir ett problem eftersom tillgången på APU-platser är begränsad inom
inriktningen

data/programmering.

Angående

medieprogrammet

skriver

kommunen att antalet förstahandssökande är i paritet med antalet platser. En
ytterligare

etablering

skulle

innebära

en

överetablering

av

antalet

utbildningsplatser, negativa ekonomiskt effekter och försämrade pedagogiska
förutsättningar. Kommunen skriver också att det anses svårt att ordna APU-platser
inom medieområdet, samt att de reviderar medieprogrammet i GY07 och ökar
antalet utbildningsplatser från 30 till 60 (Skolinspektionen, beslut 2006-12-21, dnr
44–2006:944).
År 2009 etableras flest friskolor i Umeå kommun. Waldorfskolan utökar sin skola
med ett gymnasieprogram, Yrkesgymnasiet startar, liksom Umeå Praktiska
Gymnasium.
kommunen,

Waldorfskolan som redan har bland annat en förskoleklass i
ansöker

2006

om

att

få

utöka

sin

verksamhet

med

en

gymnasieutbildning. Dåvarande Skolverket avslår ansökan med motiveringen att
utbildningen till art och nivå inte väsentligen motsvarar utbildningen inom ett
nationellt eller specialutformat program (Skolinspektionen, rättelsebeslut 2007-0611, dnr 44–2006:1157). Skolan överklagade dåvarande Skolverkets beslut till
Länsrätten i Stockholms län som i domen den 11 mars 2009 (mål nr 16036–07) biföll
överklagandet. Kommunen avstyrkte ansökan om att starta gymnasieverksamhet
och menar i sitt yttrande att estetiska programmet haft en stark sökandebild under
lång tid. Detta har lett till att inriktningarna ökats i förhållande till söktrycket.
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Kommunen menade att inriktningarna är väl avvägda till elevernas intressen och
önskemål, med undantag för musikinriktningen som under lång tid haft en mycket
stark sökbild. Stiftelsen Umeå Waldorfskola avsåg att starta en estetisk utbildning
som ger eleverna en bredd inom teater, film, musik, konsthantverk och bild. Umeå
kommuns estetiska program ger eleverna både bredd och specialisering.
Kommunens bedömning var därför att utbildningen inte tillförde något till det
existerande utbildningsutbudet i Umeå (Skolinspektionen, rättelsebeslut 2007-0611, dnr 44–2006:1157).
År 2009 ansöker Umeå Praktiska Gymnasium om att få starta ett antal
specialutformade program med praktisk inriktning. I skolans profil ingår att
erbjuda en utbildning som utgår från individens förutsättningar för lärande.
Mellan 40 och 60 procent av elevernas utbildning under de tre åren är förlagd som
APU.
Umeå

kommun

avstyrkte

Umeå

Praktiska

Gymnasiums

ansökan

till

Skolinspektionen med motiveringen att det redan fanns fem fristående
gymnasieskolor i kommunen. Kommunen hade fått in ansökningar från fem nya
friskolor som också ville etablera sig. Dessutom ville två av de befintliga fristående
gymnasieskolorna utöka sin verksamhet. Umeå räknade dessutom med en
elevminskning på ca 1200 elever mellan år 2009 och 2014. En ökad etablering av
fristående gymnasieskolor i kombination med en kraftig elevminskning innebär
enligt kommunen att det kan finnas ca 7 700 platser till 4 000 elever år 2011, det vill
säga ett överskott på ca 3700 platser. En överetablering som innebär förödande
merkostnader för gymnasieskolan i Umeå. Kommunen anser därför att det stora
antalet ansökningar från fristående gymnasieskolor som helhet ger påtagliga
konsekvenser för skolväsendet och skriver: Ur elevsynpunkt utgör inte de sökta
utbildningarna något tillskott på programnivå för eleverna i Umeå, eftersom motsvarande
utbildningar redan erbjuds inom den kommunala gymnasieskolan, antingen i Umeå
kommun eller i samverkansområdet inom Umeåregionen (Skolinspektionen, beslut 200808-11, dnr 44–2007:1537).
Umeå

kommun

anser

att

det

inte

finns

utrymme

för

ytterligare

utbildningsanordnare inom de sökta programmen. En sådan etablering skulle
innebära nedläggning av redan befintliga gymnasieprogram med konsekvensen att
den kommunala gymnasieskolan inte längre kan erbjuda dessa nationella
program. Flera av programmen har ett vikande elevunderlag och kommunen
110

bedriver ett omfattande utvecklingsarbete för att motverka detta. Ett exempel är
omvårdnadsprogrammet (OP) där kommunen gjort en storsatsning på ett vårdoch omsorgscollege i en länsomfattande samverkan mellan ungdomsutbildningen,
vuxenutbildningen och universitetet tillsammans med berörda i branschen. Inom
handelsprogrammet (HP) och hotell- och restaurangprogrammet planerar
kommunen ett så kallat servicecollege i samarbete med branscher inom området.
Även HP har ett krympande elevunderlag och kan komma att läggas ned vid en
ytterligare etablering av fristående gymnasieskolor inom området. Ett annat
exempel är NP som också har problem med ett vikande elevunderlag
(Skolinspektionen, beslut 2008-08-11, dnr 44–2007:1537). Skolan startar dock
höstterminen 2009.
Den senaste skolan som har valt att etablera verksamhet i Umeå kommun är
Yrkesgymnasiet som ägs av ThorénGruppen AB. Skolan skriver i sin ansökan till
Skolinspektionen att den ansöker om att få starta utbildning inom bygg, el, energi,
fordon, hantverksprogram med inriktning på frisör, florist, spa och hälsa. Man vill
också starta ett industriprogram och ett naturbruksprogram. Skolinspektionen
tillstyrker ansökan (Skolinspektionen, beslut 2009-01-08, dnr 44–2008:1589, dnr 32SV2008:1038). Kommunen har yttrat sig i frågan men det framgår inte av
handlingarna från Skolinspektionen vad man har framfört. En företrädare för
Yrkesgymnasiet menar att orsaken till etableringen är att Thorén redan har en
skola i kommunen som är mer teoretiskt inriktad och att man vill öppna en skola
som har en mer yrkesorienterad inriktning (intervju med företrädare för
Yrkesgymnasiet, Umeå kommun) Huvudanledningen är alltså att bredda skolans
verksamhet. Man vill ha verksamhet inom både de teoretiska och yrkesinriktade
programmen.
5.2.3 Konflikter mellan aktörerna
Lågintensiva målkonflikter uppvisas som bekant i kommunernas yttranden till
friskolornas etablering. Tabell 5. 10 visar en sammanställning av Umeå kommuns
yttranden till de friskolor som valt att etablera sig i kommunen.
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Tabell 5.10 Sammanställning av Umeå kommuns yttranden över friskolornas
etablering
Skola

Kommunens inställning

Kommunens motivering

Internationella
Gymnasiet i Umeå

Tillstyrker

John Bauer
Gymnasiet

Ingen motivering

-

Menar att skolan kan ta

Tillstyrker

hand om elevöverskottet
Pekar dock på att många

Minerva
Gymnasium

friskolor innebär
Tillstyrker

planeringsproblem
Överkapacitet på

-

elevplatser
Ökade lokalkostnader

Thorén Business
School

Utbildningen finns redan

Avstyrker

i kommunen
Överskott av elevplatser

-

-

NTI-Gymnasiet
Avstyrker
Yrkesgymnasiet

platser

Avstyrker

-

Umeå Praktiska
Gymnasium

Avstyrker

Waldorfskola

Ingen motivering
Överskott av platser

utbildningar finns redan

-

Umeå

Lokalkostnader

Tillgänglighet på APU-

-

Det finns en liknande
utbildning i den

Avstyrker

kommunala skolan

I de handlingar jag har haft tillgång till finns ingen motivering till varför Umeå
kommun tillstyrkte ansökan från Internationella Gymnasiet i Umeå. En tänkbar
förklaring är att kommunen var en av de aktörer som stod bakom skolan och
skolans idé. Syftet med skolan vara att minska gapet mellan gymnasiet och
högskolan och erbjuda en högskoleförberedande utbildning med internationell
inriktning som skulle möjliggöra en smidigare övergång för de elever som ville gå
vidare till universitetet. Att kommunen skulle avstyrka en utbildning där de är en
av intressenterna är inte troligt.
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I Umeå dyker argumentet om överskott av elevplatser upp, som i Sundsvall och
vid samma tid. Umeå har i likhet med Sundsvall en underkapacitet i den
kommunala gymnasieskolan och antalet elever överskrider antalet platser i den
kommunala gymnasieskolan. Argumentet kan ses som ett rationalitetsargument
där en annan huvudman etableras i kommun så att den kommunala skolan
”slipper” bygga ut sin kapacitet.
Kommunen tillstyrker även Minerva Gymnasiums etablering men påpekar i sitt
yttrande att ett ökat antal friskolor innebär planeringsproblem för förvaltningen
angående vilka resurser som ska ges till den kommunala gymnasieskolan. När det
gäller planeringsproblem så har gymnasieskolan alltid mer eller mindre dragits
med sådana eftersom den tillhör de så kallade frivilliga skolformerna. Att eleverna
kan välja gymnasieskola har ingått i den typen av verksamhet. Ur det perspektivet
har gymnasieskolan alltid haft en inbyggd planeringsproblematik. Den stora
skillnaden nu mot tidigare är att i dag kan eleverna försvinna till en annan
huvudman. Tidigare stannade eleverna inom den kommunala organisationen, om
de inte flyttade från hemkommunen. Dagens situation leder i teorin till att den
kommunala gymnasieskolan förlorar stordriftsfördelar när den tvingas montera
ner den kommunala organisationen på grund av att eleverna väljer en annan
huvudman.
Thorén Business School är den första skola som kommunen avstyrker. Kommunen
menar att det finns en överkapacitet på platser och att barnkullarna börjar minska.
Redan vid den här tidpunkten finns en oro för det. Kommunen menar vidare att
skolans etablering innebär ökade lokalkostnader, samt att utbildningen redan finns
i kommunen. De ökade lokalkostnaderna beror bland annat på att kommunen
förlorar stordriftfördelar. Kostnaderna som kommunen har för sina egna skolor
och sin egen organisation kan hanteras genom att sammanföra verksamheter och
på så sätt få stordriftsfördelar. Man kan exempelvis välja att använda befintliga
kommunala lokaler för skolverksamhet. När Thorén etablerar sig i kommunen så
väljer de ett läge som är tilltalande från elevsynpunkt och en hyresvärd som inte
nödvändigtvis är kommunal. Om kommunen tvingas betala till en extern uthyrare
så förlorar den stordriftsfördelarna. Den konfliktdimension som framträder i Umeå
kommuns avslag av Thorén Business Schools ansökan är resursdimensionen.
Kommunen avslår med argumenten att det finns för få elever i kommunen och att
det skulle innebära förhöjda kostnader för kommunen. Kommunen slår här vakt
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om de kommunala resurserna och använder det som argument för att avslå
skolans ansökan.
Samma argument används när NTI-gymnasiet etablerar sig. Umeå kommun
avstyrker ansökan med motiveringen att det finns en överkapacitet i kommunen.
Eftersom NTI-skolan har APU som en del av sin profil menar kommunen att det
finns en risk att det blir svårt att få fram APU-platser till alla elever. Flera av
skolorna som har etablerat sig i kommunen har APU i sin utbildning , bland andra
Thorén

Business

School

och

John

Bauer.

Några

av

de

kommunala

gymnasieskolorna erbjuder också APU på sina utbildningar, vilket innebär att det
finns ett flertal utbildningar med APU. Här framträder resursdimensionen av
målkonflikten mellan aktörerna.
Kommunen avstyrker även Yrkesgymnasiets etablering. I de handlingar jag har
haft tillgång till saknas en motivering. Kommunen avstyrker också Umeå Praktiska
gymnasiums etablering med motiveringen att det finns ett överskott på platser,
samt att liknande utbildningar redan finns i kommunen. Yrkesgymnasiet har en
liknande profil som Umeå Praktiska gymnasium samt som de kommunala
gymnasieskolorna. Det finns alltså en relativt stor överlappning mellan
utbildningarna, vilket inte direkt var tanken med reformen. Tanken var att de
fristående

skolorna

skulle

vara

ett

komplement

till

den

kommunala

gymnasieskolan, både när det gäller innehåll och pedagogik. I de friskolor som
etableras i både Umeå kommun och de andra kommunerna finns en ganska stor
grad av överlappning när det gäller både form och innehåll.
Kommunen avstyrker även Umeå Waldorfskolas ansökan om att få starta
gymnasieverksamhet. Skolan bedriver redan förskole- och grundskoleverksamhet i
kommunen. Motiveringen till beslutet är att det redan finns en liknande utbildning
i den kommunala skolan. Det är egentligen första gången som Umeå kommun tar
den egna gymnasieskolan som skäl till varför ansökan bör avslås. Tidigare har
utgångspunkten snarare utgått från argument som gäller för hela kommunen som
utbildningssystem.
Umeå kommun har försökt integrera de fristående skolorna med de kommunala.
Bland annat genom att inlemma de fristående skolorna i kommunens
kvalitetsarbete. Arbetet kan ses som ett sätt att öka kontrollen över de fristående
skolorna och att indirekt minska på konflikterna mellan aktörerna. Bland annat har
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en gymnastikhall byggts i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen där
friskolan har fullt tillträde till hallen.
En av intervjupersonerna upplever en förändring. Tidigare var friskolorna och
kommunen mer konfliktorienterade, men man har börjat närma sig varandra.
Intervjupersonen säger:
Jag tror att från början när detta var nytt så var man väldigt polariserade
från varandra [de fristående skolorna och kommunen] och då var frågan
väldigt ideologiskt laddad. Men nu tror jag att man kryper närmare och
närmare varandra. (intervju med företrädare från fristående skola,
Umeå kommun, 091020)
Intervjupersonen menar att utvecklingen går mot en mer samförståndsorienterad
relation. Detta kan ses som en paradox om man tittar på ansökningsförfarandet där
kommunen i takt med att friskolorna har ökat haft en tendens att avstyrka fler
ansökningar. Men det finns ett antal bevis på samverkan mellan friskolor,
kommunala skolor och kommunen. I Umeå pågår ett arbete med att integrera både
fristående skolor och kommunala skolor i kommunen på ett bättre sätt för att
bland annat värna kvaliteten (intervju med företrädare från skolförvaltningen,
Umeå kommun, 080508). På frågan om det förekommer någon form av samarbete
eller samverkan mellan de fristående skolorna och de kommunala skolorna svara
en intervjuperson att man har samverkat kring skolmaten. Skolorna har gått
samman och agerat för bättre skolmat (intervju med företrädare från fristående
skola, Umeå kommun, 080509)
Även kontakten med förvaltningen tycker en del intervjupersoner fungerar bra.
Jag har träffat förvaltningen och de är öppna och jag tycker att de lyssnar
om man trycker på med bra argument. (intervju med företrädare från
fristående skola, Umeå kommun, 091020)
Även kontakterna med kommunen när det gäller överlämningar fungerar bra i
Umeå. En intervjuperson menar att skolorna får ett professionellt och bra
bemötande och att det finns bra rutiner för hur överlämningarna går till.
Detsamma gäller när skolan vill ha stöd rörande någon elev med behov av särskilt
stöd. Initiativen till samarbete har ofta initierats från kommunen, men det har
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också hänt att friskolorna har kontaktat kommunen. En företrädare för en friskola
menar att man på den skolan har varit aktiva i att etablera en kontakt och en dialog
med kommunen:
Vi har alltid strävat efter en aktiv dialog med kommunen och ett samarbete.
När vi sökte tillstånd så kontaktade vi kommunen och dåvarande
skoldirektören och informerade om det här och vi var även på nämnden och
informerade om vad vi ville. Och vi fick då också kommunen att tillstyrka
ju.( intervju med företrädare från fristående skola, Umeå kommun, 09102,
8, A)
Umeå kommun använder ett utvärderingsinstrument för att utöva kontroll och
upprätthålla en dialog med friskolorna. En av intervjupersonerna vittnar om detta
och skolan som personen företräder ingår i olika utvärderingssammanhang som
kommunen anordnar. Skolan är bland annat med i en elevenkät där hälsa och
välbefinnande undersöks. Skolan är också aktiv när det gäller dialogen med
kommunen. Intervjupersonen menar att skolan alltid har strävat aktivt efter dialog
med kommunen (intervju med företrädare från fristående skola, Umeå kommun,
091028, A).
Utvärderingsinstrumenten kan alltså användas för att upprätthålla goda kontakter
som i sin tur minskar risken för konflikt mellan aktörerna. Andra exempel visar
hur kommunen tillhandahåller service och tjänster till de fristående skolorna.
Kommunen och de fristående skolorna har även haft en del samarbeten,
exempelvis

har

lärare

från

friskolorna

ingått

i

kommunens

kompetensutvecklingsprogram. Friskolan har också delat lunchlokaler med den
kommunala skolan och samarbetar med den specialpedagogiska enheten i Umeå
kommun (intervju med företrädare från fristående skola, Umeå kommun, 091028,
A).
Insatserna minskar avstånden mellan aktörerna, ökar kontaktytorna och främjar en
god relation. Det minskar också risken för att aktörerna utvecklar allt för
divergerande målsättningar, vilket kan leda till konflikt.
Det har inte heller varit några problem för elever från fristående skolor att byta till
en kommunal skola. Det viktiga i en sådan process är att överlämningen fungerar
och att den nya skolan får den information den behöver för att kunna möta de
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behov som eleven har. Dessa överlämningar har fungerat bra. Det växande antalet
friskolor har dock fått kommunen att bli mer restriktiv, bland annat har tjänsterna
som kommunen tar betalt för ökat.
Företrädaren för kommunen vittnar också om att problemen har tydliggjorts i och
med att antalet fristående skolor ökat. Tidigare var kommunen mer generös mot
det fåtal skolor som fanns, men i dag har de satt en prislapp på allt och tar betalt
för allt (intervju med företrädare från Skolförvaltningen, Umeå kommun, 080508).
Det kan liknas vid en marknad där aktörerna anpassar sitt beteende efter rådande
struktur. Den här marknaden kräver att kommunen sätter ett pris på sina tjänster,
vilket är en anpassning till den nya ordningen.
Även i medias rapportering är debatten kring friskolorna relativt sansad. Det
förekommer inga rapporter, vad jag har kunnat hitta, om vare sig exkludering av
friskolelever eller annan exkluderande behandling. Däremot förekommer det en
rad artiklar och debattinlägg om friskolornas vara eller icke vara, samt antalet
ansökningar om etablering i kommunen (VK 2004-0927, 2007-12-19). Det har också
skrivits om en friskola som drivit ett ärende om lokalersättning till domstol och där
friskolan anser att den har fått för lite ersättning för sina lokaler (VK 2007-12-19).
Dessa meningsskiljaktigheter måste ändå betecknas som ringa och ses som en
naturlig del av ett skolpolitiskt system. Debatten om friskolornas vara eller icke
vara förs även på riksplanet och det måste betecknas som fullt naturligt att den
även förs på det lokala planet.
Sammanfattningsvis ansåg friskolerepresentanten att relationen till kommunen
överlag var relativt god, även om det hade varit en del problem. Det förekommer
en del samarbeten mellan de fristående skolorna och de kommunala, bland annat
har man samverkat för att få bättre skolmat i kommunen. I Umeå försöker
kommunen också integrera de fristående skolorna i det kommunala skolsystemet
så gott det går genom olika former för samverkan.

5.3 Gävle kommun
Gävle kommun är belägen längst söderut av de undersökta kommunerna. Liksom
de andra kommunerna i studien har den en lång tradition av socialdemokratiskt
styre.

Den

politiska

majoriteten
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fördelades

enligt

följande

under

undersökningsperioden: I 1998 års val erhöll det vänsterlocket drygt 59 procent av
rösterna och det borgerliga blocket strax under 40 procent. Socialdemokraterna
erhöll 37,4 procent av rösterna, miljöpartiet 5,9 procent och vänsterpartiet 16,1.
Moderaterna erhöll det valet 20,7 procent av rösterna, centern 5 procent, folkpartiet
6,1 procent medan kristdemokraterna erhöll 7,9 procent av rösterna.
I 2002 års val fick det borgerliga blocket 36 procent av rösterna och det
vänsterblocket drygt 61 procent. Socialdemokraterna erhöll 41,4 procent,
miljöpartiet 5,2 och vänsterpartiet 11,6 procent av rösterna. Moderaterna erhöll
2002 14,6 procent av rösterna, centern 5,8 procent, folkpartiet 13,3 procent och
kristdemokraterna 6,7 procent.
I 2006 års val erhöll det borgerliga blocket drygt 42 procent av rösterna och det
vänsterblocket 52 procent. Socialdemokraterna erhöll 37,8 procent av rösterna,
miljöpartiet 5,7 procent medan vänsterpartiet erhöll 8,5 procent av rösterna.
Moderaterna erhöll 2006 22 procent av rösterna, centern 6,6 procent, folkpartiet 8,5
procent och kristdemokraterna 5 procent. Från 2002 till 2006 tappade det
socialistiska blocket alltså ca nio procent, medan det borgerliga blocket ökade med
sju procent.
Livsmedelsindustrin

och

till

viss

del

även

handeln

har

dominerat

sysselsättningsstrukturen i kommunen. I dagens Gävle är det tjänstesektorn som
dominerar näringslivet, följt av tillverkningsindustri, handel och kommunikation.
5.3.1 Det lokala skolsystemets organisering
Skolans historia i Gävle kan dateras till mitten av 1500-talet. Då fick Gävle en
trivialskola10 som sedan kompletterades 1669 med ett gymnasium då Stockholms
gymnasium flyttades till Gävle. Utbildningen har således gamla anor i kommunen.
I Gävle kommun finns tre kommunala gymnasieskolor: Vasaskolan (som
etablerades 1669), Borgarskolan och Polhemsskolan.

10

Sekundär av lägre grad som efterföljdes av gymnasium. Skolformen ändrade under åren
ämnesuppsättning och bestod fram till 1905 då den ersattes av realskolan.
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Den politiska och förvaltningsmässiga organiseringen av skolan i Gävle är
tämligen traditionell. Gymnasieskolan är organiserad under nämnden Utbildning
och arbete som bland annat ansvarar för arbetsmarknadsåtgärder, gymnasieskolan,
flyktingfrågor

och

vuxenundervisning.

Nämnden

har

ett

ganska

brett

ansvarsområde, men mycket av verksamheten är koncentrerad till olika områden
som är kopplade till arbetsmarknaden och äldre ungdomar och vuxna. På så sätt
får man en organisering som är ganska starkt sammankopplad till de problem som
hör ihop med anställning och arbetsmarknad. Inom nämndens ansvarsområde
finns också ett samverkansorgan för skola och arbetsliv som fungerar som en
brobyggare mellan gymnasieskolan och arbetslivet. Nämnden har också andra
projekt som är kopplade till högre utbildning. Tanken är att lättare kunna slussa
ungdomar vidare till högre studier.
Skolförvaltningen leds av en förvaltningschef och ansvariga för respektive
ansvarsområden inom förvaltningen. Det finns också en marknadsföringsansvarig
för gymnasieskolan och en person som sköter antagningen till gymnasieskolan. Ett
antal rektorer för gymnasieskolorna har eget ansvar för bland annat budget och
personal.
Kostnaderna räknas fram genom att kommunens totalkostnad divideras med
antalet elever i kommunen. Elevutvecklingen har sett ut på följande sätt i Gävle
kommun:
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Tabell 5.11 Antalet gymnasielever folkbokförda i Gävle kommun
År

Antal elever

1997/1998

2 919

1998/1999

2 915

1999/2000

2 933

2000/2001

3 006

2001/2002

3 118

2002/2003

3 240

2003/2004

3 390

2004/2005

3 538

2005/2006

3 665

2006/2007

3 815

2007/2008

3 969

2008/2009

4 039

(Källa Skolverket)
Mellan läsåren 1997/1997 och 2008/2009 ökade antalet med 1 120 elever. Detta
hänger samman med ökningen av barnkullarna under de här åren. De håller nu på
att minska vilket kommer att innebär stora omställningar för Gävle och alla andra
kommuner. Elevkullarnas ökning bidrar till de ökade kostnaderna. Till skillnad
från i Sundsvall, där elevantalet varierar, har antalet elever i Gävle ökat konstant.
Det kan hänga samman med organisatoriska faktorer i Gävle kommun, som ett
förändrat och utökat utbud, och att skolorna i Gävle har ett gott kvalitetsrykte.
Antalet elever är av vikt för konstanterna i gymnasieskolan och för friskolorna som
vill etablera sig i kommunen. Tabell 5.11 visar Gävle kommuns kostnader i
jämförelse med kommungruppen.
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Tabell 5.12 Kostnader för gymnasieskolan i Gävle kommun i jämförelse med
kommungruppen (tkr)

Total

Totalt

kostnad

Under-

Läro-

Skolmål-

större

Under-

Läro-

Skolmål-

Läsår

per elev

visning

medel

tider

städer

visning

medel

tider

1997/1998

60 400

24400

6900

3400

56 928

26200

6 000

2 700

1998/1999

70 500

26000

6900

3800

6 2092

23000

5 800

2 800

1999/2000

70 900

27600

8200

3500

6 3130

30500

5800

2800

2000/2001

69 600

28400

8000

3500

67138

32700

5600

2900

2001/2002

71 600

30100

8300

3500

70769

34000

5500

2900

2002/2003

73 800

32300

7100

3200

72564

34800

5300

2900

2003/2004

77 300

33300

8100

3700

73719

35700

5400

3100

2004/2005

77 900

33300

7900

3900

76702

36500

5700

3300

2005/2006

76 300

32600

9700

3800

79184

36900

6000

3400

2006/2007

80 200

33600

13600

3600

82998

38100

6300

3500

2007/2008

81 600

35100

12300

3700

86493

39 400

6 800

3 600

2008/2009

-

-

-

-

-

-

-

-

(Källa: Skolverket)
När det gäller Gävle kommuns kostnader för undervisning är den något lägre än
den genomsnittliga kostnaden för kommungruppen. Det kan bero på att
kommunen exempelvis har en lägre andel behöriga lärare än andra kommuner.
Eftersom lönekostnaderna är den enskilt största kostnaden för undervisningen kan
en något lägre lönekostnad få genomslag i kostnaden för undervisning. Det
innebär att en kommun som har lägre andel behöriga lärare får lägre kostnader för
undervisningen.

Gävle

kommun

ligger

däremot

betydligt

över

kommungruppssnittet när det gäller läromedelskostnader.
Avgörande för kostnaderna är också prestationerna i skolan. De avgör nämligen
om kommunen måste inrätta särskilda insatser för att höja kvaliteten. Tabell 5.12
visar prestationerna i skolorna i Gävle kommun.
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Tabell 5.13 Elevprestationer i kommunala gymnasieskolor i Gävle kommun
Andel
Godkänt i

Grundläggande

elever som

Genomsnittligt

kärnämnena

behörighet till

fullföljer

betyg*

SP/NV i (%)

univ. (%)

(% )

Läsår
1997/1998

12,9 (13,1)

96 (90)11

86 (85)

67 (74)

1998/1999

13 (13,3)

96 (95)

84 (84)

75 (78)

1999/2000

12,6 (13,3)

95 (97)

79 (80)

73 (75)

2000/2001

13,6 (13,7)

98 (97)

88 (84)

81 (79)

2001/2002

13,8 (13,8)

99 (98)

91 (86)

75 (74)

2002/2003

14 (14,0)

97 (98)

93 (64)

75 (74)

2003/2004

14 (14,0)

99 (98)

92 (90)

75 (76)

2004/2005

14 (14,0)

98 (98)

91 (89)

77 (78)

2005/2006

14,1 (14,1)

99 (98)

92 (67)

73 (75)

2006/2007

14,3 (14,1)

99 (98)

94 (68)

76 (76)

2007/2008

14,0 (14,0)

99 (97)

68 (67)

78 (76)

13,1 (14,1)

99 (98)

61 (91)

76 (77)

2008/2009

(Källa: Skolverket)* Uttryckt i absoluta tal.
I kategorin genomsnittsbetyg har kommunen bra prestationer i förhållande till
andra kommuner i kategorin ”Större städer” (siffrorna i parentes). Detsamma
gäller andelen elever som når godkänt i kärnämnena svenska, matematik och
engelska. När det gäller andelen elever som når grundläggande behörighet till
universitetet ligger kommunen på avsevärt högre nivåer än andra, jämförbara
kommuner. När det gäller andelen gymnasieelever som fullföljer sin utbildning
inom fyra år presterar kommunen i linje med andra kommuner i samma
kommungrupp.

5.3.3 Friskolorna etableras
I Gävle inleddes den stora utbyggnaden av friskolorna också i början av millenniet,
men med en fördröjning på ett par år, om man jämför med Umeå och Sundsvall.

11

Avser endast Matematik A.
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De fem friskolorna är fördelade på följande huvudmän och har följande
inriktningar:
Tabell 5.14 Fristående gymnasieskolor i Gävle kommun
Etablering
Skola

John Bauergymnasiet

Huvudman

Inriktning

*

Allmän profil,

(2002)

Novum Data- &

inriktad mot

2003

Kompetensutveckling

yrkesutbildningar
Allmän profil,

(2005)
2007

Gävle Praktiska

Baggium Utbildning

inriktad mot

Gymnasium

AB

yrkesutbildningar

Thorén Business
School

Allmän profil,

2007

inriktad mot

(2006)

organisation och
ThorénGruppen AB

ledarskap
Allmän profil,

Realgymnasiet

Lärande i Östergötland

inriktad mot

AB

yrkesutbildningar
Allmän profil,

2008

2009

inriktad mot
MoveIT Gymnasiet
Gävle

presentationstekni
MoveIT Skolan AB

k med IT-stöd

(Källa: Skolinspektionen) *Etablering avser när skolan startade. Årtalet inom
parantes avser när skolan blev godkänd av Skolverket/Skolinspektionen
John Bauer Gymnasiet var den första fristående skolan som etablerade sig i Gävle
av de som nu är verksamma i Gävle kommun. Skolan etablerades 2003.
Kommunen tillstyrkte ansökan med motiveringen att den av Ultra Education
(ansökande huvudman) sökta medieutbildningen respektive el-utbildningen hade
ett mer teoretiskt och smalare upplägg än det nationella programmet. Kommunen
påtalar att ett företagargymnasium redan finns, men med en annan bas än Ultra
Educations utbildning (Skolinspektionen, beslut 2002-11-04, dnr 44–2002:1390). En
företrädare för skolan säger följande, apropå varför de valt att etablera sig i Gävle:
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Det var främst ekonomiska orsaker till att skolan startades. När man hade
inventerat Gävle och utbildningsmarknaden såg man kommunen som en
vit fläck och att skolans koncept skulle passa in i det totala
utbildningsutbudet i kommunen. (intervju med företrädare från John
Bauer, Gävle kommun)
Året 2005 beslutade Skolverket att Gävle Praktiska Gymnasium skulle få rätt till
bidrag och statlig tillsyn. Verksamheten startade dock inte förrän hösten 2007.
Gävle kommun ansåg att skolans etablering inte skulle få några större
konsekvenser för kommunen, förutom möjliga svårigheter att få praktikplatser till
den kommunala skolans elever. Gävle Praktiska Gymnasiums filosofi bygger på att
utbildningen ska vara praktikbaserad. Kommunen befarade att etableringen skulle
försvåra möjligheten till praktik för de kommunala eleverna eftersom de vid
ansökningstillfället

hade

svårt

att

få

praktikplatser

till

sina

elever

(Skolinspektionen, beslut 2005-12-20, dnr 44–2005:1139).
Den tredje etablerade friskolan i Gävle är Thorén Business School. Beslutet fattades
i november 2006 och skolan startade höstterminen 2007. Gävle kommun
rekommenderade dåvarande Skolverket att avslå ansökan för Thorén Business
School med motiveringen att skolan inte erbjöd utbildningar som kunde ses som
ett komplement till det kommunala utbildningsutbudet. De konkurrerande
utbildningarna behövdes inte för att tillgodose utbildningsbehovet i Gävle
kommun (Skolinspektionen, beslut 2006-11-24, dnr 44–2006:1077). En företrädare
för skolan säger följande om orsakerna till att skolan valde att etablera sig i Gävle:
När vi etablerar oss på andra orter är det ju så att vi gör en
marknadsundersökning; var kan det finnas ett behov av det vi kan uppfylla
för eleverna. Det är så vi väljer orter. (intervju med företrädare från
Thorén Business School, Gävle kommun)
Realgymnasiet, tidigare Hästgymnasiet Lärande i Gävle, var den fjärde skolan som
etablerade sig i Gävle. Det är Realgymnasiet, tidigare Hästgymnasiet Lärande i
Gävle,

det

skedde

år

2008.

Skolan

ansökte

om

att

få

driva

ett

hästhållningsprogram. En företrädare för skolan säger följande om skolans orsaker
till etableringen:
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I det här fallet [Gävle] så tittar man bland annat på att det finns en
möjlighet att etablera flera olika program. Men när vi tittade på
hästprogrammet så såg vi också att det fanns ett stort intresse och inga
direkta konkurrenter. Vi har heller inte som vision att slå ut någon annan,
i så fall hade det varit lämpligt att vi hade tagit med oss IT-programmet hit
men IT -programmet var iskallt för Gävle med tanke på att det finns på
Polhemsskolan och på John Bauer. (intervju med företrädare från
Realgymnasiet, Gävle kommun)
När skolan väljer att etablera sig är det centrala hur ”marknaden” på orten ser ut,
både vad gäller utbudet och elevintresset för skolans utbildningar. Gävle kommun
avstyrkte Realgymnasiets ansökan till Skolinspektionen med motiveringen att man
köper utbildningsplatser av andra utbildningsanordnare för elever som går på
Naturbruksprogrammet. Kommunen menade vidare att ett Naturbruksprogram
på orten naturligtvis kan innebära förenklingar för elever som är intresserade av
utbildningen och även minskade kostnader för Gävle kommun när det gäller
inackorderingsstöd och resebidrag. Men utöver risken att elever väljer programmet
före de kommunala programmen på grund av ett stort intresse för hästar, kan inte
utbildningen anses vara konkurrerande med den befintliga kommunala
verksamheten. Förvaltningen Utbildning och arbete vill dock uppmärksamma på
att hästhållning redan finns vid friskolan Gävle Praktiska Gymnasium. Söktrycket
till programmet får sägas vara lågt och alla platser är inte fyllda inför
terminsstarten hösten 2007 (Skolinspektionen, beslut 2007-12-20, dnr 44–
2007:1578).
Den senaste friskolan som etablerade sig i Gävle kommun är MoveIT Gymnasiet
Gävle. Skolan startar höstterminen 2009 och bedriver utbildning inom det estetiska
programmet

med

inriktning

bild

och

form,

dans,

musik

och

teater,

handelsprogrammet med småföretagande och turism, ledarskapsprogrammet med
inriktning

på

ledarskapsutbildning

för

team

och

coachutveckling,

samt

samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning på samhällsfördjupning och
ekonomi. Kommunen yttrade sig men det framgår inte av Skolinspektionens
handlingar vad kommunen anförde.
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5.3.2 Konflikter mellan aktörerna
När det gäller hur målkonflikterna tar sig uttryck så är kommunens yttranden en
utgångspunkt för de lågintensiva konflikterna. I tabell 5.14 finns kommunens
yttranden sammanställda. De lågintensiva målkonflikterna kan sedan utvecklas till
högintensiva konflikter, vilket också kommer att presenteras i detta avsnitt.

Tabell 5.15 Sammanställning av Gävle kommuns yttranden över friskolornas
etablering
Kommunens
Skola

inställning

Kommunens motivering
Mer teoretisk och

-

smalare upplägg än
motsvarande
kommunala och
John Bauergymnasiet

Tillstyrker

nationella utbildningar.
-

Tillstyrker, men menar
att etableringen kan
innebära svårigheter för

Gävle Praktiska
Gymnasium

kommunens elever att få
Tillstyrker

APU.
-

Thorén Business School

Avstyrker

Utbildningen kan inte
ses som ett komplement.
Kommunen köper redan

-

en liknande utbildning.
-

Etableringen kan dock
innebära lägre kostnader

Realgymnasiet

Avstyrker

MoveIT Gymnasiet Gävle

Ingen uppgift

för kommunen.
-

Ingen uppgift.

Kommunen tillstyrker John Bauers etablering med motiveringen att gymnasiets
utbildning är teoretiskt smalare och att upplägget är mer teoretiskt än
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motsvarande utbildningar i kommunal regi och på nationell basis. Motiveringen
kan ses som att kommunen tycker att utbildningen är ett bra komplement till de
redan existerande utbildningarna i kommunen.
Även Gävle Praktiska Gymnasiums etablering tillstyrks av kommunen, som dock
menar att tillgången på APU-platser kan bli ett problem. När Thorén Business
School ansöker om att få etablera sig i kommunen skriver däremot kommunen i
sitt yttrande till Skolinspektionen att utbildningen inte kan ses som ett
komplement till den egna utbildningen. Här används de argument som finns i
lagstiftarens intentioner, när möjligheten att starta fristående skolor infördes.
Argumenten räcker dock inte för att Skolinspektionen ska avstyrka ansökan. Detta
kräver att kommunen kan visa att skolans etablering medför påtagligt negativa
konsekvenser. Kommunens yttrande kan snarare ses som att en etablering ökar
konkurrensen mellan aktörerna, vilket kan leda till att färre elever söker till de
kommunala skolorna och därmed blir det mindre intäkter till kommunen.
Kommunen avstyrker också Realgymnasiets ansökan om etablering och menar i
sitt yttrande att en liknande utbildning redan har köpts in av en annan utförare.
Ironiskt nog så påtalar dock kommunen att Realgymnasiets etablering antagligen
skulle minska kostnaderna för kommunen eftersom den bland annat slipper betala
inackorderingstillägg för de elever som läser på den befintliga utbildningen.
Kommunens

argumentering

kan

ses

som

lite

bakvänd

och

en

aning

protektionistisk. Att kommunen får minskade kostnader är alltså i detta läge inte
ett argument för att tillstyrka skolans etablering. Det märkliga är att kommunen
inte tar minskade kostnader som intäkt för att tillstyrka etableringen.
När det gäller etableringen av MoveIT gymnasiet så finns det inga uppgifter i
Skolinspektionens friskoledatabas angående hur kommunen argumenterade och
vilket förslag till beslut de lämnade till Skolinspektionen.
Intensiteten i konflikterna kan öka och utvecklas till ett konfliktorienterat beteende
mellan aktörerna. I Gävle upplever flera av de fristående skolorna att klimatet är
kärvt. I insändare i media har elever vid friskolor beskrivit hur de blir behandlade
av kommunen och hur de upplever att de blir motarbetade. Av insändarna
framgår bland annat hur svårt det är för elever vid friskolorna att få tillgång till
idrottsanläggningar för att kunna bedriva idrottsundervisning. De fristående
skolorna kan bara preliminärboka tider vid anläggningarna eftersom de
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kommunala skolorna har förtur till idrottsanläggningarna. Det har hänt att
friskolorna bara någon dag innan fått veta att tiden de bokat är avbokad, vilket fått
till följd friskoleeleverna fått vänta tills anläggningen blivit ledig. Flera liknande
incidenter har inträffat vid olika friskolor i kommunen. En av artikelförfattarna
beskriver kommunens behandling av friskolorna som en ”hetsjakt” (GD 2008-0823, GD 2009-10-26). Insändarna bekräftar bilden som några av intervjupersonerna
gav, nämligen hur de känt sig motarbetade av kommunen och svårigheterna med
att få till ett fungerade samarbete.
På grund av de kärva relationerna till kommunen, har friskolorna i Gävle startat en
samverkansgrupp för de olika fristående skolorna i kommunen. Skolorna försökte
få till ett samarbete med kommunen inom olika områden, men fick en negativ
respons. Det gjorde att friskolorna gick vidare och inledde ett eget samarbete,
exempelvis kring marknadsföring. En intervjuperson säger så här:
Ja, man säger att vi och Gävle Praktiska har rätt så närbesläktade
utbildningar om man tittar på djurinriktningen, men det sväljer vi i ett
sådant här läge för att kunna marknadsföra oss och vara starka
tillsammans. (intervju med företrädare från fristående skola Gävle,
091111)
Ett led i den gemensamma marknadsföringen av friskolorna i Gävle kommun är en
gemensam utbildningsmässa dit högstadielever får komma. Man erbjuder även
Öppet hus-verksamhet då högstadieeleverna kan besöka respektive skola, se
presentationer av olika program och besöka lokalerna. En av intervjupersonerna
menar att relationen till kommunen är så pass svår att friskolorna har fått lägga
konkurrensen åt sidan för att göra sin situation lättare. Intervjupersonen säger:

Vi är ju egentligen svårare konkurrenter inbördes, än vad vi är mot
kommunen om vi tittar på antal och storlek. Ändå är det på det sättet att
kommunen har ett större ”horn i sidan” till oss än vad vi [friskolorna] har
sinsemellan så vi inser att vi måste hjälpas åt. (intervju med företrädare
från fristående skola, Gävle, 091111)
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Intervjupersonen menar att det har varit svårt att få komma ut på de kommunala
grundskolorna och informera om sin skola. Det har också varit mycket svårt att få
studievägledarna att marknadsföra skolorna.
De fristående skolorna samverkar dock inte bara inom marknadsföring, utan delar
också på lokaler. Realgymnasiet och Johan Bauer gymnasiet delar exempelvis på
laborationsutrymmen.
Kommunen ansvarar som bekant för alla elever i kommunen, oavsett huvudman.
Om relationen mellan kommunen och de fristående skolorna är konfliktorienterad
och polemisk, så kan det få till följd att kommunen får problem med att uppfylla
sina skyldigheter enligt skollagen. Ett sådant exempel är elevöverlämning. Det
innebär att adekvat information ska följa med en elev som byter skola. Det kan
vara information som har relevans för elevens kunskapsinhämtning, eller annat
som kan påverka eleven studiesituation. Det underlättar för skolan som tar emot
eleven om de får information om eleven så de kan ge den bästa, tänkbara
undervisningen, utifrån sin förmåga. En intervjuperson säger följande:
Elevöverlämningarna sker inte heller tillfredställande. Går man som elev
från Gävle kommun så är det ganska hårda papper för vår del att få någon
typ av information om respektive elev. (intervju med företrädare från
fristående skola, Gävle, 091111)
Intervjupersonen uttrycker också att man hoppas att kommunen ska ge med sig på
den här punkten. En annan intervjuperson säger så här, angående problemen med
överlämningar:
Jag tycker att eleverna är förlorarna ibland, ta överlämningarna som ett
exempel. Om en friskola får överlämningar från de kommunala skolorna,
exempelvis en elev med läs- och skrivsvårigheter, så tar det ju ett tag innan
vi själva upptäcker det, om inte eleven berättar det själv. Det är kanske inte
det första man som elev vill säga till sin lärare. Man kanske skäms. Då tar
det ett tag innan vi får redan på det och det kan eleven förlora massor på.
(intervju med företrädare från fristående skola, Gävle, 091113)
När kommunen och de fristående skolorna inte samverkar eller samarbetar i större
utsträckning, är risken att eleverna kommer i kläm och att deras utbildning blir
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lidande. Att exempelvis samverka kring överlämning, undervisning eller
marknadsföring, sparar resurser. En samordning mellan den kommunala skolans
och de fristående skolornas marknadsföring skulle exempelvis kunna gynna
eleverna. Gemensamma mässor sparar tid för eleverna, tid som istället kan läggas
på studierna. Detsamma gäller överlämningarna där det finns mycket att göra. De
stora förlorarna när samarbetet inte fungerar är eleverna, men det verkar som om
en förändring på väg.
Från förvaltningens sida menar man att de inte skall samverka med de fristående
skolorna för att uppfylla det lagen säger om att aktörerna skall konkurrera med
varandra. Konkurrens innebär, enligt förvaltningsföreträdaren, att kommunen inte
skall samarbeta med skolorna. (intervju med företrädare från skolförvaltningen,
Gävle kommun, 091113)

Intervjupersonen menar att marknadsekonomin ska styra eftersom den statliga
avregleringen av skolan har lett till konkurrens på den lokala skolmarknaden. Det
leder också till en åtskillnad mellan aktörerna där olika former av kontakt inte är
möjlig. Intervjupersonen menar vidare att:

För det här finns det en stark politisk acceptans, från vänster till höger.
Inte ens de borgerliga partierna vill ha en marknadsbegränsning, vilket det
vill i de andra kommunerna. Man måste ju vara trogen den lagstiftning
som finns, både när det gäller bokstav och anda. (intervju med
företrädare från skolförvaltningen, Gävle kommun, 091113)

Den politiska majoriteten menar att det finns en skillnad mellan partierna, men att
den inte är stor. Intervjupersonen säger så här, angående frågan om det finns
skillnader mellan de båda blocken i kommunen:
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En liten skillnad, men den är inte stor. Vi har till och med fattat helt eniga
beslut om att säga nej till etableringen av friskolor. Oftast så är vi näst
intill eniga om sådana beslut. Från båda sidor är vi ju positiva till en del
etableringar om det finns något kompletterande, något som vi saknar.
Något som skulle vara bra för kommunen. Så det är marginella skillnader,
ibland känns det som att det är för att markera att man är mer positiv. Vi
har nog en ganska traditionell syn från båda sidorna, vi helt övertygade om
att vi har en bra kommunal skola och den vill vi ju gemensamt värna. Då
är det ju så att när pengar börjar läcka ut är det svårt att upprätthålla
kvaliteten och där är vi väldigt överens om att den går först. (intervju
med företrädare för majoriteten (S), Gävle kommun 091112)
Bilden bekräftas av representanten för den politiska oppositionen som menar att
utvecklingen av friskolor har gått i en riktning som man inte hade tänkt sig från
början. Intervjupersonen säger följande:
På gymnasiesidan har det tagit en vändning som jag själv inte är positiv
till. Det har blivit marknadsinriktat och det har blivit bolag som väljer
vilka program de vill erbjuda. De tittar på var det är köer, var de får bäst
skolpeng och inriktar sig på dem. Det är en vändning som jag personligen
inte tycker om och som jag har gjort klart för mitt parti på riksnivå, att den
här vändningen är inte bra. Det har blivit köp och sälj och det var inte
meningen. (intervju med företrädare för oppositionen (M), Gävle
kommun 091112)
Områden där konflikterna är färre och där friskolorna och kommunen har kontakt
har minskat med åren. Kommunen har exempelvis beslutat att inte samverka kring
hemspråksundervisning. Samverkan kring transporter fungerar däremot bra.
Friskolorna köper även intagningsservice av kommunen, vilket innebär att
kommunen sköter intagningen av eleverna. Intervjupersonen uppger att det har
fungerar bra med den service som inte rör skolan, men att det börjar bli problem
även med exempelvis det kommunala fastighetsbolaget. Enligt intervjupersonen
har kommunen skriftligen uttryckt att skolor inte ska vara lokaliserade till
industriområden, vilket den aktuella skolan och två andra fristående skolor är i
dagsläget. Det har inneburit att den aktuella friskolan har börjat se över tillgången
till alternativa lokaler. Med hänvisning till att skolorna inte ska ligga i
industriområden stoppade kommunen också byggandet av en idrottshall som
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skolan skulle ha tillgång till på dagtid och idrottsklubbar på kvällstid och som var
helt finansierad av friskolan. Motivet till beslutet var att det inte ska finnas
idrottsanläggningar på den aktuella platsen eftersom det inte anses lämpligt på
grund av den aktuella trafiksituationen. Intervjupersonen finner detta konstigt
eftersom det i den intilliggande fastigheten finns en idrottshall, Idrottens hus. De
kommunala gymnasieskolorna berörs inte av lokaliseringskravet eftersom alla
ligger i centrum (intervju med företrädare från fristående skola, 080221).
Intervjupersonen uppger att den här typen av konflikter har ökat den senaste tiden
och att det kan ses som ett led i att försvåra friskolans verksamhet. Anledningen
till varför skolan är lokaliserad till ett industriområde är att konceptet innehåller
tanken om ett starkt samarbete mellan skola och näringsliv. Detta underlättas av
det finns ett antal stora företag, däribland ett antal dataföretag, på samma plats
som skolan. (intervju med företrädare från fristående skola, Gävle kommun,
080221).
Enligt intervjupersonen har det varit svårt att etablera en samverkan mellan de
kommunala skolorna och de fristående skolorna. Friskolorna har bjudit in de
kommunala skolorna till samarbete kring exempelvis betygsfrågan för att få en
samsyn kring hur betygen ska sättas, men de kommunala skolorna har tackat nej.
Det fanns tidigare ett samarbete kring hemspråksundervisning som nu har
upphört. De fristående skolorna har därför bildat ett samverkansråd för att samla
sig

kring

betygsfrågor

och

har

även

inlett

ett

samarbete

kring

hemspråksundervisningen. Enligt intervjupersonen är syftet med samverkan inte
bara att samverka kring vissa typer av frågor, utan också eliminera områden där
skolorna konkurrerar med varandra så att man inte försvårar varandras
verksamheter. (intervju med företrädare från fristående skola, Gävle kommun,
080221).
Friskolornas etablering i Gävle har inneburit en förändring av den kommunala
gymnasieskolan,

bland

annat

när

det

gäller

marknadsföringen.

Enligt

intervjupersonen är det också vanligt med kritik mot att friskolan tär på den
kommunala skolan. Det tillbakavisas av intervjupersonen som menar att när
friskolan etablerades fanns ett överskott av elever i kommunen som friskolan ”tog
hand om”. Dessutom har friskolan anställt fler lärare än de antal som sagts upp
från de kommunala skolorna. (intervju med företrädare från fristående skola,
Gävle kommun, 080221).
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5.4 Sammanfattning
Generellt kan man säga att konflikterna har rört sig fram och tillbaka under den
undersökta

tidsperioden.

Det

verkar

finnas

ett

svagt

samband

mellan

kommunernas inställning i etableringsfasen och hur de sedan väljer att agera
gentemot skolorna. Sundsvalls kommun hade olika inställning till de två första
skolor som etablerades i kommunen. Det är också den kommun som har mer av en
ideologisk argumentering i sitt yttrande till Skolinspektionen. Man avstyrker
Skvaderns Gymnasieskola, men tillstyrker John Bauers ansökan. Trots att
ansökningarna sker ungefär samtidigt, använder kommunen olika argument fast
den till viss del borde överstämma mellan de båda skolorna.
Alla intervjupersonerna från fristående skolor i Sundsvall, förutom en, beskriver
relationen till kommunen som konfliktorienterad. Det handlar om allt från att
elever utesluts från kommungemensamma anläggningar, till att det finns ett
politiskt motstånd i kommunen som gör att det är problematiskt att bedriva sin
verksamhet. En intervjuperson beskriver det initiala bemötandet från kommunen
som fiendskap, ondska och illvilja. Den kommunala representanten bekräftar
bilden som friskolorna ger och menar att de är väldigt kärva mot de fristående
skolorna som inte behandlas med någon större entusiasm. Intervjupersonen anser
dock att kontakten med de skolor som tillhör kedjor är sämre än med friskolor som
kommer ur den kommunala verksamheten.
I Gävle beskrivs relationen till kommunen som problematisk, samt att kommunen
med olika medel försöker försvåra för friskolorna. En intervjuperson uppger också
att de områden där de samverkar med kommunen har blivit färre. Tidigare fanns
en samverkan kring bland annat hemspråksundervisningen som nu har upphört.
Samarbetet kring frågor som rör intagningen till de fristående gymnasieskolorna
har däremot fungerat bra. Skolorna köper intagningstjänsten av kommunen, vilket
har fungerat bra. Det börjar dock bli problem även utanför skolförvaltningen,
vilket inte har varit fallet tidigare. Problemen rör det kommunala fastighetsbolaget
som vill säga upp avtalet på lokalerna som skolan disponerar eftersom kommunen
har fattat ett principbeslut att det inte är tillåtet för friskolorna att ligga i ett
industriområde.

Samma

motivering

stoppade

också

Intervjupersonen menar att just denna typ av konflikter har ökat.
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en

idrottshall.

Umeå kommun kännetecknas av lägst grad av konflikt av de undersökta
kommunerna. Från kommunens sida säger man att etableringen av friskolorna har
försvårat kommunens planering, samt att man i dag måste sätta en prislapp på alla
tjänster man erbjuder. Så var det inte tidigare. Kommunen arbetar också med att
integrera de fristående skolorna i det lokala skolsystemet så långt det är möjligt.
Det finns också exempel på att de fristående skolorna samverkar med de
kommunala i frågor där man anser sig ha gemensamma intressen.
Konflikten mellan kommun och friskola, i synnerhet i Gävle och Sundsvall,
handlar således om en målkonflikter vilka resulterar i konfliktorienterat beteende.
I Gävle och Sundsvall agerar kommunen protektionistiskt, vilket bland annat får
till följd att elever exkluderas från vissa aktiviteter. I Umeå försöker man integrera
de fristående skolorna i den lokala skolorganisationen där de fristående skolorna
blir en del av en större helhet och där skillnaderna mellan en privat eller offentlig
aktör är i stort sett betydelselös.
I kommunerna handlar målkonflikterna om relationen mellan privat och offentligt.
En kommunal förvaltning möter en privat utbildningsaktör. Målkonflikterna finns
i alla tre kommuner

men utvecklas bara i Gävle och Sundsvall till

konfliktorienterat beteende. Kommunerna agerar alltså på olika sätt för att hantera
situationen. Det handlar bland annat om att exkludera elever och hålla friskolorna
utanför olika former av samverkan. Även om den politiska dimensionen av
problemet inte till fullo belysts här så verkar ideologin ha betydelse. Kanske inte
rent partipolitiskt, utan det handlar mer om en djupgående ideologisk konflikt
som rör synen på utbildning och dess roll i samhället, samt privata aktörer på en
offentligt finansierad marknad.

Detta resonemang leder vidare till kapitel 6, 7 och 8 som analyserar styrningen ur
olika aspekter.
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6. HUR STYR KOMMUNERNA?
KOMMUNER

Det här kapitlet är det första av tre som analyserar kommunernas styrning. Det
analyserar frågan om hur kommunerna styr, eller mer specifikt; vilket styrideal
som är framträdande i styrningen av skolan. Kapitlet är uppdelat i tre avsnitt, ett
för respektive
ve kommun som ingick i undersökningen. Varje avsnitt är i sin tur
strukturerat efter de tre styridealen: konkurrens, samverkan och kontroll.
Konkurrens kan härledas till marknadsstyrning, samverkan till nätverksstyrning
och kontroll till den hierarkiska styrmodellen.
styrmodellen. Kommunerna lägger olika
tyngdpunkt vid de olika styrformerna, vilket innebär att olika styrideal kommer att
vara framträdande i den kommunala styrningen av friskolorna. Följande modell
kan användas för att illustrera relationen mellan de olika styridealen.
Figur 6.1 Modell över förhållandet mellan styridealen hierarki, marknad och
nätverk.

Relationen mellan de tre styridealen hierarki, marknad och nätverk kan illustreras
med

en

pyramid.

Den

hierarkiska

styrningen

är

överordnad

både

marknadsstyrning
sstyrning och nätverksstyrning eftersom skolsystemets uppbyggnad är
hierarkisk. Kommunerna ansvarar för eleverna i kommunen, oavsett skolornas
huvudman, och för finansieringen av friskolornas och de kommunala skolorna
verksamhet. Hierarki är ofta en förutsättning
förutsättning för att marknadsstyrning eller
nätverksstyrning ska komma till stånd. Governance utmanar den hierarkiska
modellen, men den senare är fortfarande relevant och ibland dominerande (Kjaer,
2004:129). Inom ramen för governance kan den styrande välja mellan
mel
olika
strukturer för styrning (Rhodes, 1996:653, Kjaer, 2004:191). Det innebär att sättet de
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tre idealen framträder på i den kommunala styrningen bygger på en aktiv
handling av den styrande. Styrningen kan innehålla inslag av marknadsstyrning
och nätverksstyrning, vilket redovisas i detta kapitel. Vilka ideal som framträder i
kommunernas styrning är en empirisk fråga vilken också presenteras i kapitlet.

6.1 Sundsvalls kommun
Detta avsnitt behandlar styrningen i Sundsvalls kommun. Det är strukturerat på
samma sätt som de två tidigare avsnitten, vilket innebär att det är uppdelat i tre
kategorier som analyserar kommunens styrning. De tre kategorierna kan härledas
till de olika styridealen.
6.1.1 Konkurrens
Oppositionspolitikerna i Sundsvalls kommun ser friskolorna som konkurrenter. En
företrädare för oppositionen menar att konkurrens är grunden för friskolornas
existens. De fristående skolorna ska utmana den kommunala skolans monopol och
konkurrensen ska öka kvaliteten i det lokala skolsystemet (intervju med
företrädare för oppositionen (M), Sundsvalls kommun, 090609).
Kommunen ska alltså ta tillvara den konkurrenseffekt som friskolorna bidrar till
och på så sätt höja kvaliteten i den kommunala gymnasieutbildningen. Den
grundläggande inställningen är att konkurrens är bra. Det finns positiva aspekter
av konkurrens som kommunen tar till sig för att öka kvaliteten på sin verksamhet.
På de kommunala gymnasieskolorna menar man att konkurrensen har inneburit
att skolorna har ”vänt blicken inåt”. Man har blivit tvungen att se över sin
verksamhet och fokusera på det man är bra på (intervju med företrädare för
kommunal gymnasieskola, 100521). Därigenom menar man att kvaliteten i
utbildningen har höjts. Men konkurrensen innebär också att skolorna tvingas lägga
resurser på marknadsföring, en del som har ökat i och med friskolornas etablering.
Konkurrensdimensionen i Sundsvalls kommun uttrycks främst genom att de
kommunala skolorna har ökat sin marknadsföring sedan friskolorna etablerade sig
i kommunen. Marknadsföring var något som de kommunala skolorna i praktiken
inte ägnade sig åt innan friskoleetableringen tog fart i början av 2000-talet. Den
kommunala gymnasieskolan i Sundsvall (som är en enda organisation) tar fram en
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katalog där det framgår vilka utbildningar som erbjuds. Katalogen skickas hem till
alla elever i årskurs nio. Kommunen använder sig också av ”skugga en elev”,
vilket innebär att elever från grundskolan under en dag får följa en elev på ett
gymnasieprogram för att se hur en vardag inom det aktuella programmet ser ut.
Den kommunala gymnasieskolan deltar också i mässor och använder sociala
medier som Facebook för att marknadsföra sin verksamhet. Dessutom bjuder
skolorna in media till olika evenemang för att på så sätt marknadsföra sin
verksamhet och ”sälja” sitt budskap (intervjuer med företrädare för kommunala
skolor, Sundsvalls kommun, 100520, 100521).
I Sundsvalls kommun saknar de kommunala politikerna och förvaltningen en
aktiv konkurrensstrategi. Sundsvall agerar inte konkurrensinriktat genom att
vägra samverkan och profilerar inte de kommunala skolorna som ”koncernen
kommunen”. Kommunen är däremot på väg att etablera en sådan strategi ute i
verksamheterna, men saknar politiskt stöd för detta. Lena Agervall (2005) menar
att många marknadsorienterade reformer kännetecknas av att språkbruket i
verksamheterna har förändrats. Verksamheten ska karaktäriseras som en koncern,
vilket ska kommuniceras ut till medborgarna och verksamheten. I Sundsvalls
kommun

jobbar

skolorna

allt

aktivt

med

olika

marknadsföringsaktiviteter, däremot har ”koncerntänkandet”
framträdande

i

Sundsvalls

kommun.

Det

finns

däremot

former

av

varit mindre
ingen

uttalad

konkurrensstrategi, vare sig från politiskt håll eller från förvaltningen.
Konkurrensen har varit positiv för den kommunala gymnasieskolan. Företrädare
för den kommunala gymnasieskolan har vänt blicken mot den egna verksamheten
för att kunna lyfta det som är bra och utveckla dess styrkor. Konkurrensen har
också inneburit att de kommunala skolorna har ökat sin effektivitet (intervjuer
med företrädare för kommunala skolor, Sundsvalls kommun, 100520, 100521).
Däremot har kommunen inte anammat ett konkurrensinriktat beteende gentemot
de fristående skolorna6.1.2 Samverkan
Samverkan bygger på resursutnyttjande mellan olika aktörer. I Sundsvalls
kommun förekommer också en del former av samverkan. Det kan exempelvis vara
att friskolan köper en tjänst av kommunen som sedan innebär att man går vidare
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och samverkar inom andra områden. I Sundsvall köper friskolorna exempelvis
modersmålsundervisning som i ett fall har lett till att man även samverkar kring
svenskundervisning (intervju med företrädare för fristående skola, Sundsvalls
kommun, 070222). Ett annat samverkansområde är gymnasieintaget som
kommunen sköter genom sitt intagningskansli (intervju med företrädare för
fristående skola, Sundsvalls kommun, 070222). Inom dessa områden finns en
samverkan, men den har ändå karaktären av att friskolorna köper en tjänst av
kommunen.
Det finns också exempel på andra områden, vid sidan av själva intagningen, där
friskolorna uppger att de samverkar med kommunen och där samarbetet upplevs
som positivt. Det gäller bland annat när eleverna byter mellan skolor, eller byter
mellan Sundsvalls Gymnasium och någon friskola. Själva överlämningen sker på
ett bra sätt och friskolan uppger att den får bra information om eleven som
kommer från den kommunala skolan. Friskolan försöker också ge bra information
till kommunen. Intervjupersonen upplever att man har en bra dialog med
kommunen kring den här typen av frågor (intervju med företrädare för fristående
skola, Sundsvalls kommun, 091208).
Dessa områden, där de fristående skolorna samverkar med kommunenen, skulle
dock kunna beskrivas som tjänster som de fristående skolorna köper av
kommunen. En företrädare för en friskola i kommunen beskriver andra
samverkansområden:
Man ser ju över bidragssystemet inom kommunerna och i september blev vi
faktiskt inbjudna av både förvaltningschefen och ekonomichefen som
redogjorde för sina tankar kring ett förändrat bidragssystem. Det öppnar
för

samverkan

kring

vissa

områden,

speciellt

för

elever

med

funktionshinder. Vi ska också få nyttja den resurs som kommunen bygger
upp, utan att det kostar något. (Intervju med företrädare för fristående
skola, Sundsvalls kommun, 091201.)
Intervjupersonen nämner att hemspråk är ett område där man samverkar med
kommunen (intervju med företrädare för fristående skola, Sundsvalls kommun,
091201). Samma person berättar också att man har ett bra samarbete kring
överlämningar. En överlämningskonferens för de olika aktörerna brukar anordnas
på Skvaderns gymnasieskola. Det finns alltså exempel på samverkan mellan
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kommun och friskola. Ett önskemål från kommunen, de fristående skolorna och de
kommunala skolföreträdarna är att antalet samverkansområden ska öka. I
dagsläget sker samverkan framför allt på skolnivå mellan de kommunala skolorna
och friskolorna, i synnerhet med en friskola. En företrädare för en kommunal
gymnasieskola bekräftar att de samverkar med friskolorna och det framför allt är
en av skolorna man samarbetar med. Det har handlar om kurser i specialidrott och
olika kompetensutvecklingsinsatser (intervju med företrädare för kommunal skola,
Sundsvalls kommun, 100521). En företrädare för en fristående skola menar att
kommunen

och

de

fristående

skolorna

skulle

kunna

samverka

kring

kvalitetssäkring och bland annat diskutera betyg och betygsättning (intervju med
företrädare för fristående skola, Sundsvalls kommun, 070219).
Sundsvalls kommun och de fristående skolorna samverkar alltså inom några
områden, men det finns en önskan om att det kunde vara fler. Flera
intervjupersoner säger att de skulle vilja öka samverkan med kommunen och
uppger att de haft möten med förvaltningen, vilket en intervjuperson upplever
som positivt:
Från skoldirektör och nedåt är det inga egentliga problem. Där inser man
att man måste ha samverkan, utbyte och så vidare för att det här ska
fungera. (Intervju med företrädare för fristående skola, Sundsvalls
kommun, 070221.)

I Sundsvall, precis som i Gävle, har ett friskolenätverk utvecklats. En av
intervjupersonerna i nätverket i Sundsvall beskriver det så här:
Vi gymnasierektorer har försökt ha träffar med en viss regelbundenhet
under något år. Vi diskuterar och det är ju också ett sätt att bekanta sig
med varandra. (Intervju med företrädare för fristående skola,
Sundsvalls kommun, 070222).
En samverkan har även uppstått mellan de fristående skolorna i Sundsvall.
Nätverket kan betecknas som vertikalt eftersom det inte inkluderar kontakter med
kommunen. Tanken med nätverket är att de fristående skolorna träffas för att
utbyta idéer och erfarenheter och öka sina möjligheter att påverka och utöva ett
inflytande på kommunen.
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6.1.3 Kontroll
När det gäller insyn och möjligheten att följa upp och utvärdera friskolorna finns
det några olika former för det. I Sundsvalls kommun innebär kontrollen att de
fristående skolorna frivilligt lämnar in en kvalitetsredovisning som de själva
upprättar (intervju med företrädare för fristående skola, Sundsvalls kommun,
091201). Kommunen använder sig alltså av sin rätt att låta de fristående skolorna
lämna in en kvalitetsredovisning. Kommunen ser dock över möjligheten att
friskolorna ingår i det kommunala kvalitetsutvärderingssystemet och ser bland
annat på hur Stockholms stad arbetar. Där har kommunen anställt en
skolinspektör som har som uppgift att granska alla kommunala och fristående
skolor. Sedan rapporterar inspektören till nämnden. Sundsvalls kommun arbetar
med att utveckla den modellen så att den passar kommunens behov (intervju med
företrädare för majoriteten (S), Sundsvalls kommun, 090616). Genom detta försöker
kommunen stärka sin roll som ansvarig för eleverna i både den kommunala skolan
och i de fristående skolorna. Sundsvalls kommun tar sitt ansvar genom att
inkludera de fristående skolorna i det kommunala kvalitetsarbetet.
Läsåret 2006/2007 var det bara en fristående gymnasieskola som lämnade in en
kvalitetsredovisning, nämligen John Bauer Gymnasiet. Läsåret därefter, 2007/2008,
lämnade två fristående skolor, Skvaderns gymnasieskola och NTI-gymnasiet, in
kvalitetsredovisningar till kommunen. Läsåret 2008/2009 var det återigen endast en
friskola

som

lämnade

(www.sundsvall.se,

in

20070813,

sin

kvalitetsredovisning,

20101013).

I

grova

NTI-gymnasiet
drag

följer

kvalitetsredovisningarna redovisningarna för de kommunala skolorna. De
områden som presenteras i de fristående skolornas redovisningar sammanfaller i
vissa fall med områden som redovisas i de kommunala skolornas redovisningar.
De finns alltså en viss samstämmighet i kvalitetsredovisningarna. Kommunen har
hittills låtit friskolorna lämna in sina kvalitetsredovisningar på frivillig basis, men
har möjlighet att tvinga friskolorna att göra det. I modellen som kommunen håller
på att utveckla, där bland annat Stockholms stad är förlaga, är målet att
granskningen av den kommunala skolan och friskolorna ska vara enhetlig och
utförd på samma sätt (intervju med företrädare för majoriteten (S), Sundsvalls
kommun, 090616). Genom detta vill kommunen förbättra kvalitetsarbetet och göra
det mer enhetligt. I sin egen kvalitetsutvärdering av de kommunala skolorna utgår
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kommunen från några centrala frågeställningar som kan variera från år till år. Det
gäller områden där man särskilt vill utvärdera hur skolorna har lyckats. Därefter
sker en återkoppling av resultaten som brukar resultera i olika utvecklingsinsatser
(intervju med företrädare för förvaltningen, Sundsvalls kommun, 080421).
Formen för det kvalitetsarbete som Sundsvalls kommun har valt och som håller på
att utvecklas får en rad konsekvenser för de fristående skolorna. Det innebär bland
annat att de fristående skolorna kommer att integreras i den kommunala
organisationen mer än tidigare. Genom att utveckla kvalitetsarbetet i den riktning
som det är tänkt, ökar också kommunens inflytande över de kommunala skolornas
verksamhet. Sundsvalls kommun stärker alltså sin överordnade roll genom att
både ansvara för finansieringen och, så som det är tänkt, öka kontrollen och
insynen i de fristående skolorna.
En av anledningarna till varför kommunen vill utveckla kvalitetsarbetet är att
dåvarande Skolverket utdelade kritik i en utvärdering 2005. Verket ansåg att
kommunens kvalitetsarbete bör utvecklas och att kommunen bör ha en gemensam
strategi för kvalitetsarbetet så att ett systematiskt förbättringsarbete kan bedrivas.
6.1.4 Sundsvall – den hierarkiskt styrda kommunen
Litteratur om governancestyrning beskriver ofta att den hierarkiska modellen för
styrning fortfarande dominerar (Rhodes 1996, Kjaer, 2004). Den kan dock innehålla
inslag

av

både

nätverkstyrning

och

marknadsstyrning.

Den

hierarkiska

styrningsmodellen har i grunden en tydlig över- och underordning mellan
systemets olika aktörer. Utgångspunkten i förvaltningsforskningen är att all
förvaltning

utgår

från

den

hierarkiska

styrningsmodellen.

I

praktisk

förvaltningspolitik handlar det om att finna alternativa lösningar till den
byråkratiska, hierarkiska modellen. Den kritik som brukar lyftas mot den
hierarkiska modellen är att den har svårt att anpassa sig till en föränderlig
omgivning och att den inte är flexibel.
Den hierarkiska modellen är central i kommunens styrning av det lokala
skolsystemet. Kommunens kvalitetsvärderingssystem är ganska välutvecklat och
inkluderar även de fristående skolorna, även om de deltar på frivillig basis. Ur det
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perspektivet karaktäriserar jag Sundsvalls kommun som en hierarkiskt styrd
kommun.
Sundsvalls kommun var tidigt ute med att låta friskolorna ingå i det kommunala
utvärderingssystemet. Skolorna fick skicka in sina egna kvalitetsutvärderingar till
kommunen. Det arbete som kommunen utvecklar i syfte att stärka den
kontrollerande funktionen, stärker också den hierarkiska modellens inflytande på
kommunens styrning av skolan. Insynen bygger på hierarki snarare än på
samverkan. Det har inte framkommit i undersökningen om friskolorna även
samverkar i andra sektorer, exempelvis kring arbetsmiljöenkäter eller dylikt.
Kvalitetskontrollen som Sundsvalls kommun utövar mot de fristående skolorna
har en prägel av traditionell kvalitetskontroll.
Kommunen håller dock på att stärka sin kvalitetsredovisning genom att titta på en
modell från Stockholms stad där man använder en skolinspektör. En sådan åtgärd
kommer att stärka kommunens insynsrätt på ett tämligen kraftfullt sätt. Det
föreslagna kvalitetsarbetet innebär att den hierarkiska modellen får ett ännu
starkare grepp om styrningen. Som tidigare nämnts är det kommunala
kvalitetsarbetet i Sundsvalls kommun tämligen traditionellt. Kvalitetsstyrning via
samverkan har inte slagit igenom i någon större utsträckning i den kommunala
styrningen. Kommunen kan sägas ha ett tämligen traditionellt synsätt på vilken
roll den har och bör ha. Det framkommer i intervjuerna att kommunen fortfarande
söker efter formerna för hur man skall arbeta gentemot de fristående skolorna. En
förvaltningsrepresentant påpekade att Sundsvalls kommun försöker hitta
formerna för hur de ska hantera friskolornas etablering. Formerna avser både
organisatoriska åtgärder och förhållningssätt. Det finns tecken som tyder på att
kommunen kommer att öka sin samverkan med de fristående skolorna eftersom
det redan förekommer en del samverkan, samt att kommunen bjudit in friskolorna
till samtal kring det nya resursfördelningssystemet som träder i kraft 2010.
Den hierarkiska modellens styrka ligger i att utföra standardrutiner i en
förutsägbar och stabil miljö (Petersson & Söderlind, 1993). I och med att friskolorna
har etablerat sig i kommunen präglas miljön nu av vare sig stabilitet eller
förutsägbarhet. Det är en prägel som friskolornas etablering även har satt på de
andra kommunerna. Även om kommunen stärker sin hierarkiska roll genom att
planera hur den ska arbeta med kontroll av de fristående skolorna, finns det tecken
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på att den hierarkiska modellen utmanas. Det förekommer dock inslag av
samverkan och i viss mån även konkurrens.
Det finns en samverkan mellan kommunen och de fristående skolorna, om än i
begränsad form. Det har dock utvecklats ett nätverk där friskolorna samverkar.
Den samverkan som förekommit mellan skolorna har varit av vertikal karaktär.
Samverkan mellan kommun och friskolor utgår främst från att friskolorna köper
tjänster av kommunen. Det har också skett en samverkan kring överlämningar
mellan skolorna i kommunen. Det horisontella nätverksbyggandet i Sundsvalls
kommun har varit tämligen begränsat, men det finns tecken på att det kommer att
öka.

6.2 Umeå kommun
I detta avsnitt behandlas frågan om Umeå kommuns styrning. Liksom det förra
avsnittet är det uppdelat i tre kategorier som kan härledas till de olika styridealen
och formen för styrningen.

6.2.1 Konkurrens
I ett marknadsorienterat styrsystem är konkurrensutsättning av de offentliga
verksamheterna central (Almqvist, 2006, Agevall, 2005). I den här typen av system
är konkurrens den främsta styrmekanismen den styrande kan använda för att
uppnå sina mål. Konkurrensen sker framför allt mellan olika aktörer i kommunen,
vilket i detta fall innebär mellan kommunen, den kommunala skolan och de
fristående skolorna. Konkurrens har även blivit en central del av det lokala
skolsystemet, vilket inte minst uttrycks i regeringens proposition (prop.
1992/93:230).
I propositionen (prop. 1992/93:230) menar regeringen att de fristående skolorna ska
dels vara ett komplement, dels en konkurrent till de kommunala skolorna.
Konkurrensen mellan aktörerna antas gynna kvaliteten på den service som
produceras. Detta är i linje med den marknadsmodell som blivit vägledande för
många reformer i den offentliga sektorn. Modellerna uttrycks dock på olika sätt i
olika miljöer. Vilket styrideal som kommer till uttryck i den kommunala
styrningen är en aktiv handling där den styrande genom sitt sätt att agera ansluter
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sig till något av idealen. Vilken inställning de styrande har, om de ser friskolorna
som konkurrenter eller som ett komplement till de kommunala gymnasieskolorna,
blir då centralt. En skolpolitiker och företrädare för majoriteten i Umeå menar att
friskolorna i kommunen är en del av det regionala skolsystemet med både
fristående och kommunala skolor. I vissa delar konkurrerar man med varandra,
men ur ett politiskt perspektiv ser kommunen friskolorna mer som ett
komplement, när de väl är etablerade i kommunen (intervju med skolpolitiker i
majoriteten (S), Umeå kommun, 100504). På så sätt försöker den politiska
majoriteten

samverka

med

de

fristående

skolorna.

Inställningen

som

majoritetspolitikerna ger uttryck för får stöd av oppositionen där en företrädare
menar att friskolorna är ett komplement till den kommunala gymnasieskolan och
att de nog alltid kommer att vara det, främst på grund av att de endast kommer att
ha en minoritet av eleverna i sina skolor. Samme politiker menar att Umeå
kommun aldrig kommer att nå upp till storstädernas nivåer när det gäller andelen
elever i friskolor. Oppositionsföreträdaren menar att friskolorna utgör ett
komplement eftersom de endast har en begränsad andel av marknaden. Den
kommunala gymnasieskolan är fortfarande den dominerande aktören när det
gäller antalet elever i kommunen (intervju med företrädare för oppositionen (C),
Umeå kommun, 100504).
På verksamhetsnivån kan konkurrensen vara betydligt mer reell. Det är där man
måste göra omställningarna och det är där konkurrensen från skolorna blir
konkret,

exempelvis

genom

lokalbyten,

skolnedläggelse

eller

personaluppsägningar. Det är också på verksamhetsnivån man arbetar aktivt med
marknadsföringen. En företrädare för en kommunal gymnasieskola menar att
marknadsföringen är en påtaglig konsekvens av friskolornas etablering.
Intervjupersonen säger följande:
Vi fokuserar mer på marknadsföring, hur vi ska synas och lyfta fram det vi
är bra på. Begreppet marknadsföring är nytt för oss. Likaså hur man tänker
kring marknadsföring. Det har varit en utmaning att bygga upp kompetens
inom det området. (Intervju med företrädare för kommunal skola,
Umeå kommun 100503.)
Att fokusera på marknadsföring och hur gymnasieskolan ska synas har blivit
centralt, även i Umeå. Det har också inneburit en del omställningar i
organisationen eftersom man har blivit tvungen att lära sig jobba med
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marknadsföring. Det har varit nytt för den kommunala organisationen och en
utmaning att klara. Tidigare var marknadsföringen mer passiv. Den sträckte sig till
att grundskolelever fick komma på besök och få information om utbudet. Utöver
det gjorde man foldrar där skolan presenterade sina utbildningsprogram. När
friskolorna tågade in på den kommunala utbildningsarenan tvingades skolorna
tänka om när det gäller formen för marknadsföringen, men skolorna tvingades
också vända blicken inåt för att identifiera styrkorna i verksamheten. Fördelen
med marknadsföringsarbetet har varit att skolorna tvingades fundera på vad de är
bra på och presentera det (intervjuer med företrädare för kommunala skolor, Umeå
kommun, 100503, 100504). Intervjupersonerna menar att kvaliteten i den
kommunala gymnasieutbildningen därigenom har ökat. På grund av att man varit
tvungen att vända blicken inåt och identifiera sina styrkor så har skolorna också
blivit bättre på det som de redan är bra på. Skolorna har också ökat sitt utbud av
utbildningar och har fått tydligare profiler (intervju med företrädare för kommunal
skola, Umeå kommun, 100504). Marknadsmodellen för styrning lyfter fram
profilering som en central del. Alternativen måste vara tydliga för att
konsumenterna ska kunna göra sina val. Det leder till specialisering där alla
aktörer gör det som de är bra på. Detta får till följd att aktörerna blir separerade
från varandra, vilket i sin tur är en förutsättning för att konkurrensen ska fungera.
Förvaltningsföreträdanden från Umeå kommun menar att konkurrensen mellan
friskolor och kommunala skolor tidigare var större, men att man från
förvaltningens sida har försökt skapa fler plattformar för samverkan. Anledningen
är att alla elever i kommunen är kommunmedborgare och därmed ett ansvar för
kommunen (intervju med företrädare för förvaltningen, Umeå kommun, 100503). I
Umeå kommun har alltså förvaltningen och den politiska majoriteten inställningen
att konkurrens inte är en framkomlig väg på längre sikt. Man menar att
konkurrensen står i konflikt med kravet på det kommunala ansvaret för alla elever.
En konsekvens av marknadstyrning är disaggregering (Agevall, 2005) som innebär
en åtskillnad mellan aktörerna, vilket i sig är en förutsättning för att konkurrens
ska uppstå. I Umeå verkar inte den modellen vinna gehör på kommunal nivå. Här
har man frångått det konkurrensinriktade synsättet och istället börjat fokusera på
olika former för samverkan med de fristående skolorna.
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6.2.2 Samverkan

I nätverksstyrning betonas samverkan. Drivkraften bakom samverkan är de olika
aktörernas uppsättning av resurser (Rhodes, 1996). Sättet att samverka tar sig dock
olika uttryck i de undersökta kommunerna. I Umeå kommun är samverkan mest
framträdande av de tillvägagångssätt som kommunerna använder för att styra det
kommunala skolsystemet, inklusive friskolorna. Samverkan som styrningsform
beskrivs inom nätverksstyrning. Det är ett sätt att styra genom att aktörerna
använder och drar nytta av varandras resurser.
Samverkan kan alltså ta sig olika uttryck. Grunden för om samverkan ska uppstå
är aktörernas förhållningssätt till varandra. Det handlar om att man kan föra dialog
och att det finns en ömsesidig tilltro till varandra. I Umeå beskriver en
intervjuperson från en fristående skola hur de tänkt när det gäller samverkan med
kommunen:
Vi har alltid strävat efter en aktiv dialog med kommunen och ett samarbete.
(Intervju med företrädare för fristående skola, Umeå kommun,
091028, A.)
Friskolorna ser sig som ett komplement till den kommunala skolan. Utifrån det
perspektivet sökte man på ett tidigt stadium få en aktiv dialog med kommunen.
Från kommunalt håll ser man de fristående skolorna som ett komplement till den
egna gymnasieskolan. En skolpolitiker menar att man ser skolan i Umeå som en
helhet, oavsett vilka huvudmännen är. Kommunen har ett ansvar även för elever
som går i friskolor. Ur det perspektivet ska kommunen begära samverkan med de
fristående skolorna (intervju med företrädareför majoriteten (S), Umeå kommun,
100504). Detta bekräftas av en förvaltningsföreträdare som menar att det finns en
politisk vilja att se helheten i skolsystemet. Oavsett huvudman ska skolorna
hanteras på lika villkor och eleverna ska så långt det är möjligt ges samma
förutsättningar, oavsett om det är en kommunal eller en fristående skola (intervju
med företrädare för förvaltningen, Umeå kommun, 100512). Tanken om lika villkor
är väl förankrad i kommunen och en motivering till varför kommunen väljer att
samverka med de fristående skolorna. Det verkar alltså inte enbart vara
resursfrågan som driver fram en samverkan mellan kommun och fristående skolor.
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Enligt Rhodes (1996) är resurser en drivande kraft till varför nätverk bildas och
samverkan kommer till stånd. Aktörerna vill komma i åtnjutande av varandras
resurser för att vinna fördelar, både enskilt och inom gruppen. Men empirin visar
att det inte bara är resurserna som avgör. Synen på friskolorna bör läggas till
grundförutsättningarna.

I

proposition

1992:793:230

menar

regeringen

att

friskolorna ska vara ett komplement till den kommunala skolan när det gäller
utbud och pedagogisk modell. Friskolorna som har etablerat sig i Umeå har många
gemensamma drag med de kommunala gymnasieskolorna, vilket borde göra dem
till konkurrenter i högre utsträckning. Men både politiker och förvaltning ser dem
mer som ett komplement till den egna verksamheten.
Kommunen

samverkar

med

de

fristående

skolorna

kring

bland

annat

språkundervisning och den estetiska verksamheten. En friskola uppger att de
samverkar med kommunen kring lunchlösningar, lokaler och specialkompetens
inom olika områden och utredningsarbeten. Den aktuella skolan har också haft en
del samarbete med kommunens specialpedagogiska enhet (intervju med
företrädare för fristående skola, Umeå kommun, 091028, B). En friskoleföreträdare
uppger också att kommunen har bjudit in utbildningsledarna för varje friskola till
samtal där de har fått utveckla sin syn på vilken relation de anser ska finnas mellan
kommunen och friskolorna (intervju med företrädare för fristående skola, Umeå
kommun, 091028, B). När det gäller språkundervisningen så har nämnden beslutat
att kommunen inte betalar ut någon ersättning till de fristående gymnasieskolorna
för modersmålsundervisning. De fristående skolornas elever är däremot välkomna
att delta i den kommunala modersmålsundervisningen (intervju med företrädare
för majoriteten (S), Umeå kommun, 100504). Kommunens perspektiv på
samverkan utgår från kompletteringstanken och innebär att friskolorna ska ses
som ett komplement till den egna verksamheten. För att utveckla synen på
friskolorna så säger en skolpolitiker följande, vilket får belysa den politiska
inställningen:
Nämnden är överrens om att oavsett hur vi förhåller oss till
friskolereformen så ska vi ändå begära samverkan och samarbete, utifrån
att det är allas våra barn. (Intervju med företrädare för majoriteten (S),
Umeå kommun, 100504.)

147

Enligt skollagen är kommunen ansvarig för alla elever i kommunen, oavsett
huvudman. Utifrån det perspektivet menar Umeå kommun att det är viktigt med
samverkan. Det är så man kan se till elevernas bästa och uppfylla kraven i
skollagen. Umeå kommun har alltså ett intresse av att ha en bra dialog med de
fristående skolorna. En annan friskoleföreträdare bekräftar bilden av att Umeå
Kommun samverkar med de fristående skolorna:
Vi har det här med enkäter om hur eleverna mår och trivs, det gör vi
tillsammans med kommunen så vi har både våra egna enkäter och de
kommunala enkäterna. (Intervju med företrädare för fristående skola,
Umeå kommun, 091026.)
I Umeå sker intaget till den kommunala och de fristående gymnasieskolorna
centralt (intervju med företrädare för fristående skola, Umeå kommun, 091026). En
intervjuperson från en fristående skola menar att det finns synergieffekter för alla
aktörer, både kommun, kommunal skola och fristående skola, när det gäller
kostnader och utbildningskvalitet. Samtliga har alltså mycket att vinna på att
samverka (intervju med företrädare för fristående skola, Umeå kommun, 091028).
Genom samverkan blir eleverna vinnare genom att det går att skapa en bättre
utbildning och det finns också resurser att spara. Grunden för samarbete och viljan
till samarbete handlar om vilka argument som lyfts fram. För friskolorna handlar
det om att lyfta fram rätt argument:
Jag har träffat förvaltningen och de är öppna och jag tycker att de lyssnar
om man trycker på med bra argument. (Intervju med företrädare för
fristående skola, Umeå kommun, 091028, A.)

Argumenten för varför man vill samarbeta är viktiga. På så sätt kan synergier
uppstå och resurser sparas. Ett exempel är gemensamt nyttjande av lokaler, vilket
är ett sätt att använda redan existerande resurser. Istället för att varje friskola ska
bygga en egen idrottshall går det att använda de som redan finns i kommunen. En
intervjuperson från en fristående skola berättar att de använder kommunens
idrottslokaler, bland annat Gamlia-hallen (intervju med företrädare för fristående
skola, Umeå kommun, 091026). Andra exempel på samverkan är kring
värdegrundsfrågor:
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Det gäller också utvecklingsfrågor. Värdegrundsfrågor har vi jobbat med i
olika kommunala projekt. Vårt elevråd är med i det kommunala elevrådet.
(Intervju med företrädare för fristående skola, Umeå kommun,
091028, B.)
Umeå kommun har ett tämligen långtgående samarbete med vissa skolor. Ett
exempel är att man samverkar kring värdegrundsfrågor och att skolans elevråd är
med i den kommunala elevrådsverksamheten. Drivkraften i de samverkansformer
som uppstår är inte bara resurser. Eftersom nätverken som uppstår är vertikala är
de ofta ett sätt för kommunen att upprätthålla sin hierarkiska position i systemet.
Positionen beror både på lagstiftningen och på det handlingsutrymme som finns.
Det är bara strategierna som skiljer sig åt mellan kommunerna.

6.2.3 Kontroll
Enligt skollagen har kommunerna rätt till insyn i de fristående skolorna. De har
också

rätt

att

begära

att

friskolorna

deltar

i

kommunernas

kvalitetsutvärderingssystem och lämnar in kvalitetsredovisningar. I lagstiftningen
preciseras att friskolorna står under skolverkets kontroll, att kommunerna har rätt
till insyn, samt att friskolorna är skyldiga att delta i uppföljning och utvärdering av
skolväsendet i den utsträckning kommunen bestämmer. För den kommunala
skolan gäller delvis andra regler. Kommunerna är skyldiga att upprätta en lokal
skolplan som sedan utvärderas. Hur kommunerna använder den möjligheten
varierar. I detta avsnitt presenteras kommunernas sätt att arbeta med insyn,
utvärdering samt uppföljning.
Det kommer ut nu att vi ska redovisa våra kvalitetsredovisningar för
politikerna. De har de ju rätt att få och då ska det få det. (Intervju med
företrädare för fristående skola, Umeå kommun, 091028, A.)
Umeå kommun har viss kvalitetsutvärdering tillsammans med de fristående
gymnasieskolorna. Arbetet inleddes 2009 med att de fristående skolorna skickade
in sina kvalitetsredovisningar till kommunen som även gjorde en del insynsbesök
på några friskolor. Friskolorna ingår också i en elevenkät som skickas ut till
skolorna i kommunen. Mer om detta finns att läsa under avsnittet samverkan. Till
viss del ingår alltså de fristående skolorna i kommunens kvalitetsarbete när det
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gäller elevernas välmående och syn på utbildning. En av intervjupersonerna
berättar att politiker har besökt skolan och att de hade en diskussion med ägarna
till företaget (intervju med företrädare för fristående skola, Umeå kommun
091026).
I kommunen pågår också ett arbete med att utveckla kvalitetsutvärderingen och
undersöka hur friskolorna ska ingå i kvalitetssäkringen. Nämnden undersöker
bland annat om kommunen ska utveckla en gemensam kvalitetsredovisning för de
kommunala och de fristående skolorna. Kvalitetsredovisningen på de fristående
skolorna ska inkludera besök från nämnd och förvaltning. Intervjupersonen menar
att nämnden endast har påbörjat detta arbete och att det återstår en del att göra
(intervju med företrädare för oppositionen (C), Umeå Kommun, 100504). I svaret
återkommer detta med att kommunen har ett ansvar för eleverna även i de
fristående skolorna.
6.2.4 Umeå – den nätverksstyrda kommunen
Att styra i nätverk handlar om att samverka och den mest framträdande faktorn
för styrning i Umeå kommun är samverkan. Kommunens utgångspunkt för att
samverka med de fristående skolorna är ansvaret för alla elever.
Centralt för nätverksperspektivet är att samverkan sker på grund av att aktörerna
vill öka sitt inflytande samt tillgången till resurser. I Umeå kommun handlar
samverkan inte bara om tillgången till resurser, utifrån kommunens perspektiv.
Det perspektivet får vi lägga på de fristående skolorna. Skälet till att kommunen
samverkar med friskolorna är dels inställningen till friskolorna, dels att man
genom samverkan kan uppfylla ansvarsfrågan i skollagen. Friskolorna i sin tur vill
framför allt samverka med kommunen på grund av att de då får tillgång till vissa
resurser. I gengäld får kommunen insyn i och kan utöva inflytande på de
fristående skolorna. Samutnyttjandet av lokaler ett bra exempel på att resurserna
driver samverkan. Kommunen har något som friskolorna vill komma i åtnjutande
av och kommunen anser att deras lokaler används på ett effektivare sätt om fler
använder dem.
Företrädarna för de politiska partierna och för den kommunala förvaltningen som
har

intervjuats

menar

att

friskolorna
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gymnasieskolorna och det utbud som finns. Uppfattningen är att friskolorna ingår
i skolsystemet i Umeå kommun. Därmed har kommunen ett ansvar för skolorna
och deras kvalitet, men framför allt för samtliga elever som går i skolor i
kommunen.
Den här typen av ställningstagande är orsaken till att kommunen väljer att inte
konkurrera med friskolorna, utan istället försöker finna former för samverkan.
Relationerna i nätverken är först och främst vertikala. Den hierarkiska styrningen
är fortfarande en viktig faktor i det politiska systemet, vilket inte minst visar sig i
Umeå där nätverken i stor utsträckning har initierats av kommunen. Nätverk kan
användas för att öka inflytandet och det är så Umeå kommun arbetar. Genom att
samverka med friskolorna ökar kommunens inflytande och insyn i verksamheten.
Den aktiva dialogen med friskolorna gör att kommunen indirekt kan påverka
skolorna. Nätverksstyrningen i detta avseende är vad Rhodes (1996) kallar för
hantering av nätverk. Kommunens roll är att koordinera dessa nätverk.
Resursberoendet finns kvar i nätverken, trots att de bygger på en vertikal
organisering. Det gäller i synnerhet ur de fristående skolornas perspektiv. Genom
nätverkan kan friskolorna dra nytta av resurserna som kommunen ställer till
förfogande, exempelvis genom att de deltar i elevenkäten. På så sätt får friskolorna
information om elevernas hälsotillstånd, vilket sedan kan ligga till grund för
elevvårdsarbete.
Rhodes (1996) menar att det som kännetecknar nätverk är att de är
självorganiserande och horisontella. Men nätverken som uppstår i den kommunala
styrningen av friskolorna i Umeå kan de vare sig ses som självorganiserande eller
horisontella. I Umeå kommun är det kommunen som initierar samverkan, även om
det i vissa fall förekommer påtryckningar från de fristående skolorna. Ur det
perspektivet är nätverken ett resultat av en hierarkisk organisering där kommunen
ser till att nätverken kommer till stånd. Då kan nätverken inte heller karaktäriseras
som horisontella, utan vertikala. Nätverken är alltså ett resultat av en vertikal
organisering där kommunen är drivkraften. Resursberoende och inflytande finns
dock kvar som viktiga faktorer till varför nätverken utvecklas.
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6. 3 Gävle Kommun
I det här avsnittet undersöks styrningen i Gävle kommun. Avsnittet är uppdelat i
tre avsnitt vilka kan härledas till de tre olika styridealen när det gäller formen för
styrningen.
6.3.1 Konkurrens
Konkurrens har blivit en allt mer central del av det nya skolsystemet generellt sett.
Den var också en grundorsak till varför systemet förändrades. De praktiska
konsekvenserna av att skolsystemet har blivit en marknadsplats för olika
skolaktörer är en ökad fokus på profilering och marknadsföring. Detta får
återverkningar på den lokala politiska nivån. Ur ett kommunalt perspektiv har
detta inneburit att kommunens agerande gentemot de kommunala och de
fristående skolorna har förändrats. Kommunen är fortfarande en central aktör i det
lokala skolsystemet och kan använda konkurrens på olika sätt. Dels genom att
stödja marknadsanpassning och fokusera på marknadsföring av de egna skolorna,
samt främja profilering. Dels genom att den kommunala förvaltningen ser på de
fristående skolorna som konkurrenter till den kommunala verksamheten. Det får
konsekvenser för hur kommunen agerar mot friskolorna. Synen på aktörerna blir
därmed viktig. Uppfattar kommunen och den kommunala skolan de fristående
skolorna som komplement till den egna verksamheten, eller som konkurrenter? En
företrädare för den kommunala förvaltningen säger så här:
Vi som är offentliga aktörer kör ett strikt marknadstänk och det har vi gjort
från början. Är det marknadsekonomi som gäller, då är det konkurrens och
den ska gälla fullt ut. (Intervju med företrädare för skolförvaltningen,
Gävle kommun, 091113.)
Gävle kommun har ett mycket konkurrens- och marknadsorienterat synsätt på de
fristående skolorna och deras etablering. Även från de borgerliga politikerna finns
det

en

acceptans

för

detta

synsätt

och

agerande.

Grunden

för

det

marknadsorienterade synsättet är att kommunen vill värna den egna utbildningen
och den kommunala skolans kvalitet. Detta bekräftas av en oppositionsföreträdare
som menar att de fristående skolornas expansion varit allför omfattande och att det
blivit för mycket av ”köp och sälj” i systemet. Utbildning har blivit en handelsvara.
Det blir svårt att värna den egna verksamheten och dess kvalitet i det nuvarande
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systemet som är konstruerat så att kommunerna finansierar friskolornas
verksamhet på basis av vad den egna verksamheten kostar (intervju med
företrädare för oppositionen (M), Gävle kommun, 091112).
För att möta konkurrensen från de fristående skolorna har Gävle kommun ökat
utbudet av utbildningar i den kommunala gymnasieskolan. Genom att öka sitt
utbud försöker kommunen alltså minska utrymmet för de fristående skolorna
(intervju med företrädare för skolförvaltningen, Gävle kommun, 091113).
Utbildningsutbudet är en orsak till att friskolorna etablerar sig i en kommun, vilket
innebär att utbudet är ett konkurrensmedel. Att öka utbudet är ett sätt för
kommunen att öka elevernas möjligheter att välja den kommunala gymnasieskolan
framom de fristående gymnasieskolorna. Detta poängteras också av en företrädare
för en kommunal gymnasieskola som menar att skolförvaltningen är angelägen om
att eleverna från Gävle kommun ska söka till kommunens egna utbildningar
(intervju med företrädare för kommunal skola, Gävle kommun, 100428). På
verksamhetsnivå har det fått till följd att gymnasieskolorna allt mer fokuserar på
marknadsföring, på både traditionella och mer otraditionella sätt.
Genom att konkurrensen mellan aktörerna har hårdnat, har kommunen utvecklat
flera olika sätt att marknadsföra sin verksamhet. Lärarnas roll har till exempel
blivit mer central i marknadsföringsarbetet. Skolorna jobbar mycket med
lärarrollen och att det lärarna gör har betydelse för om elever söker till skolan. Det
har alltså blivit större fokus på vad som händer i klassrummet. Media har också
kommit att spela en större roll i skolornas marknadsföringsstrategier. Media har
blivit en viktig kanal som skolorna använder för att marknadsföra sin verksamhet
och sina program. En företrädare för en kommunal gymnasieskola beskriver
arbetet på följande sätt:
Vi jobbar med att finnas i pressen regelbundet och lärarna har krav på sig
att synas varje termin i pressen på ett positivt sätt med varje program.
(Intervju med företrädare för kommunal skola, Gävle kommun,
100420.)
Det här sättet att marknadsföra verksamheten innebär att programmen på skolan
måste identifiera sina styrkor och att dessa lyfts fram i kontakten med media.
Skolan menar att om det kommer en journalist och vill göra en intervju så ska det
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inte finnas lika många åsikter om vad som är programmets styrkor som det finns
personer i arbetslaget.
Media är en viktig kanal, men skolan lägger också vikt vid hur de enskilda lärarna
uttrycker sig om sin arbetsplats. Det kan exempelvis handla om vad man säger om
sin arbetsplats när man bjuder hem sina vänner på middag (intervju med
företrädare för kommunal skola, 100420). Konsekvensen av detta är att även de
enskilda lärarnas privatliv ingår i marknadsföringen av den kommunala
gymnasieskolan. Det handlar i stort om samma förhållningssätt till arbete och
arbetsplats som många företag vill att deras anställda anammat. Ett koncept som
genomsyrar allt från hur man agerar på arbetsplatsen, via kontakterna med
nuvarande och kommande elever, till hur man förhåller sig till sin arbetsplats i
privata sammanhang.
De kommunala gymnasieskolorna har också fått en minskad autonomi när det
gäller hur de ska marknadsföra sin verksamhet. Det förhållningssätt som nu är
aktuellt är att gymnasieskolorna ingår i ”koncernen kommunala gymnasieskolor”,
vilket innebär att en enskild kommunal gymnasieskola har ett mycket litet
utrymme att marknadsföra sig på. Den kommunala logotypen ska bland annat
finnas med överallt och det ska vara samma grafiska utseende på de produkter
som används i marknadsföringssammanhang. Den grafiska profilen är mer
sammanhållen än tidigare (intervju med företrädare för kommunal skola, Gävle
kommun, 100420). Kommunens marknadsföring av den egna utbildningen har allt
mer kommit att likna ett företags marknadsföringsarbete och präglas av ett
”koncerntänk” . Frågan blir vilka innehållsliga dimensioner av utbildningen
kommunen lyfter i sin marknadsföring.
En företrädare för den kommunala gymnasieförvaltningen beskriver innehållet i
kommunens marknadsföring på följande sätt:
Vi bygger på vår starka sida, att vi har väldigt välutbildade lärare. Vi har
disputerade lärare, vidareutbildade lärare. Våra lärare håller en mycket hög
standard. Det är mycket viktigt att vi har ett verksamhetsinnehåll som är
bra och det bygger ju på att vi har bra lärare. (Intervju med företrädare
för förvaltningen, Gävle kommun, 091113.)
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Kommunen bygger inte bara sin profilering kring utbudet, utan även på
innehållsliga aspekter som kvaliteten på utbildningen. Detta utgörs bland annat av
lärarnas utbildning, det vill säga att de är behöriga. Det lyfts fram som en viktig
kvalitetsaspekt i argumenteringen kring den kommunala skolans styrkor. Skolans
styrkor blir en viktig faktor för att locka elever och kommunens marknadsföring
blir ett verktyg för att framföra de ovan angivna faktorerna. En skolpolitiker säger
så här angående marknadsföringsarbetet:
Friskoleetableringen påverkar vår verksamhet genom att vi lägger större
resurser på att marknadsföra oss. Kanske inte så mycket på annonser, utan
mer att vi är på tå, att vi bjuder in media, att vi är vaksamma på vad vi är
duktiga på och att vi visar upp det. Annars ligger fokus hos oss fortfarande
på eleverna, att de är nöjda med skolan och berättar det för sina yngre
kompisar på Öppet hus. (Intervju med företrädare för majoriteten (S),
Gävle kommun, 091112.)
Konkurrensen har inte fått kommunen att bredda sitt utbud och lyfta upp de
kvalitativa aspekterna av gymnasieutbildningen, utan den har även bidragit till att
den egna verksamheten har fått ta större plats och har lett till en förändrad syn på
den egna verksamheten:
Det är inte omöjligt att man på ett tydligare sätt står upp för sin egen
verksamhet. Det är nog så man känner, att det är våra skolor mot deras
skolor. Vi kan värna kvaliteten i våra, vi kan se till att den står sig stark.
Det är möjligt att nämnden på ett tydligare sätt står upp för sin
verksamhet. (Intervju med

företrädare för majoriteten (S), Gävle

kommun, 091112.)

Konkurrensen från friskolorna har inneburit att kommunen blivit mer medveten
om sin egen verksamhet och på ett annat sätt än tidigare framhåller den
kommunala verksamheten. Intervjupersonen menar också att konkurrensen har
ökat polariseringen och att en ”vi mot dem”-känsla har infunnit sig hos
kommunen. En förvaltningsföreträdare berättar att det finns en konsensus i
skolnämnden kring marknadstänk och konkurrens, vilket bekräftas av en
oppositionspolitiker som menar att avsikterna med reformerna var att de
fristående skolorna skulle bli ett komplement till den kommunala gymnasieskolan.
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gymnasieutbildningen (intervju med företrädare för oppositionen (M), Gävle
kommun, 091112). Statsmakternas tanke var från början att friskolornas
pedagogiska inriktning och utbud av utbildningar skulle vara komplement till den
kommunala verksamheten. Politikern menar att reformerna som föregått dagens
system skapat ett allt för marknadsinriktat system, där utbildning blivit en vara
som köps och säljs. Det finns dock vissa fördelar med konkurrensen:
Samtidigt finns det ju en konkurrensfaktor som är intressant och den
tycker vi är utmärkt. Den har lett till att lärarna i de kommunala skolorna
har fått mycket mer att säga till om, att de får visa vad de går för, tar
initiativ och får stöd. (Intervju med företrädare för oppositionen (M),
Gävle kommun, 091112.)
Politikern menar att en viss grad av konkurrens är bra för att stimulera den
kommunala verksamheten, men den får inte gå för långt. Det bygger på tanken att
friskolorna ska vara ett komplement till den kommunala gymnasieutbildningen,
att de ska stå för ett specialiserat utbud eller en pedagogisk modell som inte finns i
den kommunala skolan. Men konkurrensen får inte gå för långt så att den sker på
bekostnad

av

den

kommunala

gymnasieutbildningen.

Detta

legitimerar

förvaltningens konkurrensinriktade förhållningssätt mot de fristående skolorna.
Det finns andra former av styrning där konkurrensen inte står i fokus, utan där
man försöker finna former att samarbeta för att få tillgång till varandras resurser.
En sådan form av styrning är samverkan.

6.3.2 Samverkan
I Gävle finns det få former av samverkan mellan kommunen och de fristående
skolorna. Friskolorna upplever det som att kommunen inte vill samverka. En
intervjuperson uttrycker det så här:
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John Bauers rektor och rektorn för Thorén Business School träffade
tjänstemän på förvaltningen och frågade om och hur vi kunde samverka,
men det var kalla handen. De vill inte samarbeta över huvud taget.
(Intervju med företrädare för fristående skola, Gävle kommun,
091111.)
Flera av de fristående skolorna söker samverkan med kommunen eftersom de på
grund av sin litenhet inte har de resurser som krävs för att kunna driva sin
verksamhet fullt ut. Det kan exempelvis handla om elever som vill läsa ett visst
språk, eller tillgången till skolsköterska (intervju med företrädare för fristående
skola, Gävle kommun, 091113). I kraft av sin storlek har ofta kommunen och de
kommunala skolorna tillgång till den typen av resurser. På grund av kommunens
negativa inställning till samverkan får de fristående skolorna inte tillgång till dessa
resurser.
Friskolorna har även försökt etablera ett samarbete med kommunen kring
överlämningar när elever från grundskolan ska börja på gymnasiet, eller när elever
byter mellan olika gymnasieskolor. De flesta intervjupersonerna beskriver hur
svårt det varit att få till ett sådant samarbete. En företrädare för en friskola
beskriver bristen på samverkan kring överlämningar på detta sätt:
De [överlämningarna] sker inte heller tillfredställande, utan går man som
elev från Gävle kommun så är det ganska hårda papper för vår del för få
någon typ av information om respektive elev. (Intervju med företrädare
för fristående skola, Gävle kommun, 091111.)
Problemet med det bristande samarbetet vid överlämningarna är att det kan gå ut
över eleven. Syftet med överlämningar är att den mottagande skolan får korrekt
och relevant information om den elev som kommer så att undervisningen kan
bedrivas på ett för eleven optimalt sätt. Från friskolornas sida har man framför allt
drivit frågan om att åtminstone få vara med på de överlämningar som sker från
årskurs nio (intervju med företrädare för fristående skola, Gävle kommun, 091113).
Som bekant är kommunen ansvarig för alla elever i kommunen, oavsett
huvudman. Det ska finnas ett fungerade system med överlämningar mellan
skolorna i kommunen, oavsett om de är kommunala eller fristående. Från ett
elevperspektiv är det viktigt att överlämningarna fungerar så att skolan som eleven
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kommer till kan anpassa undervisningen till dennes behov. Friskolorna upplever
dock situationen som att kommunen inte är intresserad av samverkan eller
samarbete kring överlämningarna. En av intervjupersonerna beskriver situationen
så här:
Med en dåres envishet så tror inte jag på samarbetet med kommunen, jag
tror att det är kört. (Intervju med företrädare för fristående skola,
Gävle kommun, 091111.)
Motståndet från kommunen är så pass kompakt att friskolorna har gått samman
och skapat ett friskolenätverk inom vilket de samverkar. Ett syfte med att starta
nätverket var bland annat att kunna samordna marknadsföringsaktiviteter mellan
de fristående skolorna. Även om de, enligt intervjupersonen, är starka
konkurrenter inbördes har de gått samman för att kunna ta del av varandras
resurser (intervju med företrädare för fristående skola, Gävle kommun, 091111).
Trots att de är mindre i storlek än de kommunala gymnasieskolorna vägrar
kommunen att samarbeta med friskolorna.
Nätverket blir ett sätt att stärka friskolorna för att kunna påverka kommunen på
olika sätt. Syftet är dels att minska konkurrensen mellan skolorna, men också att
använda nätverket och få ett större inflytande över kommunen (intervju med
företrädare för fristående skola, Gävle kommun, 091113). De fristående skolorna
vill att kommunen samarbetar med dem i olika frågor, bland annat kring Öppet
hus när elever från grundskolan besöker gymnasieskolorna. I dag har de
kommunala och de fristående skolorna Öppet hus vid olika tillfällen, men de
fristående skolorna vill samverka med kommunen kring datumen. Genom
nätverket vill friskolorna öka sin storlek och därmed sitt inflytande för att få
kommunen att vilja samverka. Varje friskola är liten och på egen hand kan de inte
få kommunen att lyssna till argumenten (intervju med företrädare för fristående
skola, Gävle kommun, 091113).
Den kommunala förvaltningen menar att samverkan och olika former av
samarbeten inte är förenligt med de intentioner som ligger till grund för den
lagstiftning som finns. I propositionen står det bland annat att de fristående
skolorna ska vara konkurrenter till de kommunala gymnasieskolorna, vilket
omöjliggör

samarbete

enligt

kommunen

(intervju

med

företrädare

för

skolförvaltningen, Gävle kommun, 091113). Samma inställning har företrädaren
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från den kommunala majoriteten som menar att det är en svår balansgång att veta
hur mycket kommunen ska samverka med de fristående skolorna. Politikern lyfter
samma argument som företrädaren för förvaltningen: enligt lagen ska det vara
konkurrens och därför är kommunen förhindrad att samverka. Det samarbete som
ändå finns rör intaget till gymnasieskolan, det sköter kommunen. All intagning,
både till de kommunala och de fristående gymnasieskolorna, sköts av kommunen
(intervju med företrädare för majoriteten (S), Gävle kommun, 090912).
Det förekommer alltså samverkan i Gävle kommun, om än i mycket begränsad
omfattning. Däremot samverkar de fristående skolorna med varandra i olika
frågor. En av anledningarna är att det har varit så svårt att få till ett samarbete med
kommunen.

6.3.3 Kontroll
Gävle kommun har inte kommit så långt med att arbeta med kontrollinstrumentet
”Insyn, utvärdering, uppföljning”. På frågan hur förvaltningen arbetar med
kontrollinstrumentet svarar en företrädareinsyn, uppföljning och utvärdering;
Vi har gjort ganska lite hittills. Vi planerar att skicka ut frågor i förväg som
vi vill ha svar på och som i viss mån matchar de frågor vi ställer till våra
egna skolor, men inte fullt ut. Det är ett antal frågor som vi tycker är extra
intressanta att få svar på, exempelvis lärartäthet, kostnaden per elev, samt
resultat.

(Intervju

med

företrädare

för

förvaltningen,

Gävle

kommun, 091113.)
En politiker bekräftar bilden av att kommunen varit försiktig med att använda
insynsrätten, inställningen har varit att friskolorna först ska etablera sig. Den skola
som har funnits längst i kommunen har man dock gjort ett insynsbesök i. Under
2009 genomfördes ytterligare två besök på friskolor. Dessa besök kommer att
genomföras årligen på alla friskolor i kommunen. Kommunen har också genomfört
en revision av kvalitetsarbetet i de fristående skolorna och resultatet presenterades
i november 2009. Revisionen slår fast att så kallade ”husförhör” ska genomföras på
friskolorna och att kommunen kommer att begära in kvalitetsrapporter från de
dessa (intervju med företrädare för majoriteten (S), Gävle kommun, 091112). Ett
”husförhör” innebär att en representant från skolförvaltningen och ett antal
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ledamöter från nämnden åker ut i skolorna och ställer frågor rörande
verksamheten. Kommunen har börjat använda sin insynsrätt i högre utsträckning
och stärker därigenom sin hierarkiska roll.
6.3.4 Gävle – den marknadsstyrda kommunen
Konkurrens är den mest framträdande dimensionen i styrningen i Gävle kommun.
Det gäller hela den kommunala gymnasieorganisationen, från förvaltningens
agerande och politikernas inställning till de fristående skolorna, till den
kommunala

gymnasieskolans

agerande

i

relationen

med

de

fristående

gymnasieskolorna. Förvaltningens konkurrensinriktande inställning utgår bland
annat från propositionen Valfrihet i skolan. Där uttrycker regeringen att en viktig
grund till etableringen av fristående skolor är att bryta upp det offentliga
skolmonopolet

och

öka

konkurrensen,

vilket

ska

öka

kvaliteten

och

produktiviteten i skolväsendet (prop. 1992/93:230). Gävle kommun tar fasta på
formuleringarna i propositionen och menar att det är regeringens intention att de
fristående skolorna ska mötas genom konkurrens. Det har fått till följd att
kommunen inte samverkar med skolorna och att de kommunala gymnasieskolorna
har ökat sitt ”marknadstänk”. Enligt respondenterna från den kommunala
gymnasieskolan har friskolornas etablering och kommunens konkurrenstänkande
lett till att man på ett mycket tydligare sätt än tidigare marknadsför sin
verksamhet. Skolorna uppger på ett tydligare sätt än tidigare att de tillhör
”koncernen kommunen”. Kommunen har även tagit fram enhetliga grafiska
profiler för den kommunala verksamheten, både i trycksaker och på hemsidan.
Det finns mycket lite utrymme för en enskild skola att profilera sig med en egen
grafisk profil eller logga. Allt ska göras enligt kommunens fastslagna mall.
Kommunens marknadsföring har också förändrats över tid. Från att ha fokuserat
på att ge ut broschyrer och reklamfilmer, jobbar man mer med att bjuda in media
till olika evenemang. I den kommunala skolan jobbar man mycket med olika
värdeord och formuleringar som ska användas av medarbetar vid kontakter med
media. På så sätt ska den kommunala gymnasieskolan profileras. De som
medverkar ska också ha en positiv attityd i media. De ska uttrycka sig i positiva
ordalag om den kommunala gymnasieskolan och lyfta fram skolans kärnvärden.
Inställningen kan kopplas till två faktorer som är centrala för ett marknadsanpassat
system. Den första är en hög grad av specialisering som beror på den konkurrens
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som existerar (Hernes, 1975) och den andra är ett nytt språkbruk (Agevall, 2005).
När det gäller specialiseringen så menar Hernes (1975) att den är en naturlig
konsekvens av konkurrensen mellan aktörerna. För att aktörerna i systemet ska
överleva och vara konkurrenskraftiga måste de specialisera sig och finna sin nisch.
Kommunens strategi är att konkurrera ut de fristående skolorna. För att kunna
göra det försöker den profilera och specialisera sin utbildning. Drivkraften för
kommunen är de ekonomiska incitamenten, det vill säga att behålla de
ekonomiska medlen som annars går till friskolorna. Marknadsorienteringen i
kommunen

kan

troligen

härledas

till

att

de

styrande

anser

att

gymnasieutbildningen ska drivas i offentlig regi. Med den utgångspunkten
försöker kommunen konkurrera ut de fristående aktörerna från marknaden.
Motivet till marknadsorienteringen tycks vara att kommunen genom konkurrens
vill stärka sin egen position och därigenom även den kommunala gymnasieskolans
roll.
Kontrolldimensionen är tämligen outvecklad i kommunen. Den främsta orsaken är
att den fristående skolan ses som en konkurrent. Kommunens ansvar för eleverna,
oavsett huvudman, får på grund av detta stå tillbaka. Ett arbete med att också låta
de fristående skolorna ingå i vissa delar av det kommunala kvalitetsarbetet har
dock inletts. Detta gäller för de kommunala gymnasieskolorna. Politikerna anser
att det finns en hel del som kan utvecklas, medan förvaltningen menar att
kommunen kan påverka rätt lite, trots insynsrätten. Den främsta mekanismen,
menar förvaltningen, är genom konkurrens. På så sätt kan man konkurrera ut de
skolor som inte ”håller måttet”. Det finns dock tecken på att kommunen kommer
att använda sig av insynsrätten i större utsträckning. Kommunen har börjat kräva
in kvalitetsrapporter från de fristående skolorna och kommer att genomföra så
kallade ”husförhör” med de etablerade friskolorna, de som har funnits i
kommunen ett tag.
Samverkan är den styrform som är minst utvecklad i kommunen, när det gäller
relationen mellan kommun, kommunal skola och friskola. Där förekommer så gott
som ingen samverkan. Kommunen diskuterar dock överlämningsförfarandet till
de fristående skolorna och att relevant information ska följa med från grundskolan
till gymnasieskolan. Detta är dock bara på diskussionsstadiet.
Det har dock utvecklats ett friskolenätverk i kommunen där de fristående skolorna
samverkar med varandra, framför allt kring Öppet hus. Nätverket har startats på
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grund av att friskolorna haft svårt att etablera en relation med kommunen.
Marknadsstyrning bygger på en åtskillnad mellan aktörerna för att på så sätt
åstadkomma konkurrens. I det här fallet finns en vertikal åtskillnad: mellan
kommun och friskola, samt mellan kommunal skola och fristående skola. Däremot
finns en horisontell form av samverkan, den mellan de fristående skolorna. De
samverkar och använder varandras resurser för att stärka sin position gentemot de
kommunala skolorna och kommunen.

6.4 Sammanfattning
Hur kommunerna styr, det vill säga vilka styrmedel de använder, har varierat i de
undersökta kommunerna. Detta visar också vilka styrideal som är framträdande i
den kommunala styrningen av friskolorna. I den inledande texten hävdade jag att
konkurrensdimensionen kan härledas till marknadsstyrning som styrideal.
Marknadsstyrningen fokuserar på aktörerna i systemet som självständiga parter
där det finns inslag av konkurrens. Grunden för marknadsstyrning i kommunerna
ligger i hur man använder konkurrensverktyget för att styra skolverksamheten.
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Tabell 6.1 Sammanfattning av kommunernas styrning
Styrmedel
Kommun

Konkurrens

Samverkan

Kontroll
De fristående skolorna

Exempel på
vertikal
samverkan finns.
Det finns även
Marknadsföring.
Börjar allt mer
anamma ett
Sundsvall

får frivilligt lämna in
kvalitetsredovisningar
till kommunen. Funderar
på

att

utveckla

sin

former av

modell och bland annat

horisontell

anställa

en

kommunal

samverkan mellan skolinspektör som även

marknadsanpassat

de fristående

förhållningssätt.

aktörerna

ska

utvärdera

de

fristående skolorna.

Vertikal
samverkan mellan
kommun och
fristående skolor.
Ej

Utvärderar elevhälsan i

självorganiserat.

samarbete

Initierat av

fristående

med

de

skolorna.

kommunen för att Funderar på att utveckla
Kommunen utgår

Umeå

får inflytande och en

modell

från

insyn i de

utvärdering

komplementtanken.

fristående

ska

Kommunen har

skolorna.

friskolorna.

kunna

även

gälla

för

begära

in

ansvar för alla elever.

Friskolorna får

Har

Marknadsföring av de

tillgång till de

kvalitetsredovisningar

kommunala

kommunala

gymnasieskolorna.

resurserna

från

börjat

för

som

de

fristående

skolorna.

Samsyn kring

Gävle

konkurrensstrategi.

Horisontell

Hård konkurrens-

samverkan mellan

strategi gentemot de

friskolor.

fristående skolorna

Självorganiserat.

Kommunen funderar på

och tydlig profilering

Resursberoende

att

använda

samma

och marknadsföring

mellan de

modell för utvärdering

av de kommunala

fristående

av de fristående skolorna

skolorna.

skolorna.

som för sina egna skolor.
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I Gävle har den kommunala förvaltningen ett konkurrensinriktat förhållningssätt
gentemot de fristående skolorna, vilket får konsekvenser i senare led när man
exempelvis inte samverkar. Både den politiska majoriteten och oppositionen har
stor acceptans för denna hållning.
Från politiskt håll i Gävle lyfter man fram att konkurrensen från de fristående
gymnasieskolorna är ett problem. Konkurrensen får inte gå för långt, utan bör
hållas på en lagom nivå vilket är positivt för den kommunala skolan.
Förvaltningens menar att ett strikt ”konkurrenstänk” ska gälla gentemot de
fristående skolorna eftersom man vill följa lagstiftningen . De fristående skolorna
ska därför vara en konkurrensfaktor för de kommunala skolorna. Förvaltningen
menar att kommunen inte ska samverka med friskolorna utan konkurrera med
dem för att på så sätt öka kvaliteten i sin egen utbildning. Ett liknande resonemang
framför en skolpolitiker från Sundsvall. Denne menar att konkurrensen är grunden
för friskolornas existens och att den kan vara positiv för de kommunala skolorna
på en lagom nivå. I Sundsvall har konkurrensen inte drivits så långt att samverkan
mellan kommun och fristående skolor har omöjliggjorts.
Samverkan som styrmedel kan härledas till nätverksmodellen. I Gävle kommun
finns ingen vertikal samverkan mellan kommun och fristående skolor. Däremot
förekommer det nätverk av horisontell karaktär. De är självorganiserade i den
bemärkelsen att friskolorna på eget initiativ har organiserat nätverken. Det som
driver nätverken är resurser. Friskolorna kan få tillgång till varandras resurser
genom nätverket. I Umeå kommun förekommer en rad områden för samverkan.
Nätverken i Umeå är vertikala och icke-självorganiserade. De är initierade och
koordineras i viss mån av kommunen som använder nätverken för att få inflytande
och insyn i de fristående skolorna. Friskolorna får i sin tur tillgång till de
kommunala resurserna. I Sundsvalls kommun finns både vertikala och horisontella
former för samverkan. De vertikala formerna är färre än i Umeå, men fler än i
Gävle. Det horisontella nätverket är inte institutionaliserat i samma utsträckning
som i Gävle.
Det tredje styrmedlet och det som kan beteckna en form av hierarkisk styrning är
insyn, utvärdering och uppföljning. Så som skollagen är konstruerad har
kommunerna fortfarande kvar en del centrala uppgifter när det gäller
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skolsystemet. De ansvarar bland annat för resursfördelningen, men de är också,
tillsammans med Skolinspektionen, ansvariga för kvalitetsarbetet i skolorna. I de
fristående skolorna har kommunen rätt till insyn och kan begära att friskolorna
deltar i det kommunala kvalitetsarbetet. Det styrmedlet är dock det som är minst
utvecklat i de undersökta kommunerna. Kommunerna indikerar att de arbetar
med att ta fram rutiner för hur detta ska gå till.
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7. VAD STYR KOMMUNERNA?

En central del i etableringen av lokala skolmarknader var att tillåta en mångfald
aktörer, men att låta det offentliga (via kommunerna) står för finansieringen av
både fristående och kommunala skolor. Det här avsnittet preciserar den
innehållsliga dimensionen av styrning. Den ekonomiska styrningen är det
styrmedel som är relevant för samtliga skolor. Ekonomistyrning är också det
styrmedel där den hierarkiska styrmodellen fortfarande är mest dominerande
eftersom kommunerna har finansieringsansvaret för både kommunala och
fristående gymnasieskolor. Att kommunerna ansvarar för finansieringen av
skolan, oavsett huvudman, har lett till ett ökat fokus på de ekonomiska frågorna
och hur verksamheten ska planeras. Ett led i en effektiv ekonomistyrning av skolan
handlar också om hur väl kommunen planerar sin verksamhet. Det här avsnittet
kommer även att diskutera effekten av kommunernas ansvar för friskolornas
finansiering, det blir en ökad fokus på planeringsfrågorna i ekonomistyrningen
(Skolverket, rapport 346:2010).
Governanceperspektivet underkänner inte den hierarkiska modellen för styrning.
Kommunerna är fortfarande viktiga och utgör i många fall centrala aktörer när det
gäller hur styrningen ska organiseras (Kjaer, 2004:127). Frågan blir särskilt aktuell i
dagens skolsystem.

Den lokala skolmarknaden är ingen regelrätt marknad

eftersom den fortfarande är reglerad och inte styrs av enbart utbud och efterfrågan.
En effekt av att en skolmarknad skapas på lokal nivå är att kommunerna ansvarar
för finansieringen av skolverksamheten, oavsett huvudman. Den ekonomiska
styrningen ger kommunerna stort utrymme att styra i det nya skolsystemet, både
kommunala och fristående skolor. Genom att utforma de finansiella villkoren via
anslag, kan kommunerna styra verksamhetens organisation och innehåll. Den
ekonomiska styrningen har störst inverkan på den kommunala skolan. Enligt kap.
9 i skollagen ska kommunerna tillämpa samma beräkningsgrunder vid fördelning
av resurser till godkända, fristående skolor som till de egna skolorna. I praktiken
skiljer sig dock detta mellan olika kommuner (Jarl, Kjellgren, Quennerstedt i Pierre
mfl., 2007:30). Ekonomistyrningens styrka är att kommunerna därigenom kan ge
förutsättningar för utbildningen (Quennerstedt, 2006:152). Principerna för
tilldelning av resurser är att de i stort ska vara desamma till kommunala och
fristående skolor. Regeringens propositioner Fristående skolor (prop. 2001/02:35) och
Fristående skolor m.m. (1995/96:200) anger att ersättningen till samtliga fristående
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skolor, utom gymnasiesärskolan, ska fördelas efter samma grunder som till
kommunens egna skolor. Vid fördelningen av pengar ska kommunerna också ta
hänsyn till den fristående skolans åtaganden och elevernas behov. Enligt
propositionerna ska bidragets beräkningsgrunder vara öppna och transparenta och
kunna redovisas för den fristående skolan. Hänsyn ska också tas för de faktiska
kostnaderna eftersom förutsättningarna för skolverksamhet i olika kommuner är
skiftande. Det betonas att systemet bygger på samråd mellan kommunen och de
fristående skolorna, vilket ska leda till transparens och genomskinlighet
(Skolverket, 2006: 45 f.). Kommunerna har alltså ett långtgående ansvar i att förse
de fristående skolorna med relevanta resurser och resursfördelningen ska ske med
insyn och i samråd med friskolorna. Genom den ekonomiska styrningen och på det
sätt den sker, framträder de olika styridealen i kommunerna. I en hierarkisk
modell är grunden för relationen mellan aktörerna en över- och en underordning. I
marknadsmodellen är det konkurrens. Inom nätverksstyrning baseras relationerna
mellan aktörerna på en ömsesidig tilltro. Dessa tre modeller får olika genomslag i
kommunernas sätt att styra resursfördelningen till den kommunala verksamheten
och till de fristående skolorna.
Fokus i detta kapitel är den ekonomiska styrningen i de tre utvalda kommunerna,
relaterad till de tre styridealen marknad, hierarki och nätverk, det vill säga styr de
olika kommunerna utifrån sin klassificering resurserna på olika sätt? Kapitlet är
uppdelat i två delar. Den första delen fokuserar på ekonomistyrningen av de
fristående skolorna och den problematik som kommunerna upplever med den.
Den andra delen fokuserar på ekonomistyrningen av de kommunala skolorna.
Därefter följer en sammanfattning.

7.1 Sundsvall – den hierarkiskt styrda kommunen
7.1.1 Ekonomisk styrning av de fristående skolorna
Sundsvalls kommun fördelar pengar utan insyn från de fristående skolorna. En
företrädare för en friskola menar att kommunen fastslår ett belopp med hänsyn till
hur mycket det kostar att driva den kommunala gymnasieskolan. Eftersom många
av skolorna är riksrekryterande och elever kommer från andra kommuner med en
annan storlek på elevpengen, blir följden att två elever på kan gå samma program
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men ha olika elevpeng. Enligt intervjupersonen kan elevpengen variera med 20 000
kr per termin (intervju med företrädare för fristående skola, Sundsvalls kommun,
07022). Kommunernas fördelning av pengar ska vara öppen. Friskolorna ska ha
insyn och veta på vilka grunder elevpengen är baserad och vilka kostnader som är
inräknade i beloppet. Enligt intervjupersonen kan bidragens storlek variera kraftigt
om eleverna kommer från olika orter. Resultatet är bland annat att friskolor som
ingår i en större koncern omfördelar pengar inom koncernen för att utjämna
skillnader i elevpengens storlek mellan kommunerna. En intervjuperson säger
följande angående tilldelningen av pengar:
Vi får en bunt pengar för varje elev, beroende på vilket program de går. För
fordonsprogrammet får vi x mängd pengar, för energiprogrammet en
annan mängd och sedan går pengarna till ägarföretaget som pytsar ut och
utjämnar mellan kommunerna. (Intervju med företrädare för fristående
skola, Sundsvalls kommun, 070219.)
De två ovanstående intervjupersonerna beskriver förfarandet som att friskolans
inflytande i processen är begränsat. Det handlar om att antingen acceptera
”bunten” med pengar eller etablera sig på en annan ort. Inom ägarföretaget sker en
omfördelning av resurserna mellan företagets egna skolor eftersom storleken på
skolpengen varierar kraftigt mellan olika kommuner. Frågan blir då hur
transparent processen är om friskolorna ska ha möjlighet att exempelvis utvärdera
resursfördelningen? En annan friskoleföreträdare bekräftar de två tidigare
intervjupersonernas bilder av hur resursfördelningen går till och beskriver
processen på följande sätt:
Jag kan inte påstå att jag vet klart och tydligt på vilka grunder kommunen
räknar fram beloppet. Vi har dock fått reda på hur mycket av elevpengen
som ska avsättas till exempelvis lokaler, administrativa kostnader och
momsberäkningar. Mycket av dessa kostnader bygger förstås på
kommunens

egna

eller

uppskattade

beräkningar.

(Intervju

med

företrädare för fristående skola, Sundsvalls kommun, 091208.)
De ovanstående intervjupersonerna beskriver en situation där kommunen tilldelar
friskolorna pengar utan att friskolorna har insyn i processen och utan att det sker
någon dialog. I Sundsvalls kommun sker resursfördelningen enligt modeller som
inte innehåller vare sig insyn, samråd eller dialog. Detta indikerar att styrningen
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präglas av styrideal som bygger på en över- och underordning. Resultatet är en
ekonomistyrning där insynen eller samrådet med de fristående skolorna är
begränsat. I Sundsvalls kommun finns dock tecken på att det håller på att
förändras.
Den 1 januari 2010 förändrades lagstiftningen när det gäller kommunernas
beräkning av skolpengen. I Sundvall bjöd skolförvaltningen in friskolorna till
diskussioner kring kommunens beräkningar av bidragsbeloppets storlek. En
företrädare för en fristående skola sa följande angående processen:
Sedan är det ju nya förutsättningar från årsskiftet i och med att likaprincipen ska gälla för elevpengen. Det får inte finnas skillnader mellan
den kommunala och fristående skolan, utan det ska vara samma regelverk.
Vi har blivit inbjudna av kommunen om hur de funderar kring de här
frågorna. (Intervju med företrädare för fristående skola, Sundsvalls
kommun, 091208.)
En intervjuperson från en friskola i Sundsvalls kommun uppgav att skolpengens
storlek varierade mellan de olika kommunerna som eleverna kommer från.
Ägarföretaget omfördelar därför pengarna mellan sina olika friskolor, vilket
indikerar att bidragets storlek kan vara en bidragande faktor vid en etablering. År
2006 skrev Skolverket i sin rapport ”Prövning och bidrag för fristående skolors
redovisning av regeringsuppdrag” att bidragssystemets konstruktion bidrar till att
fristående skolor väljer att etablera sig i en kommun där ersättningen anses ligga
på en godtagbar nivå (Skolverket, 2006:49). Det var en avrapportering kring det
dåvarande systemets konsekvenser som även innehöll förslag till förändringar.
En skolpolitiker från Sundsvall är inne på att systemets konstruktion blivit en
grogrund för friskolornas etablering:
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I Sundsvall, där vi har en hög skolpeng och låga resultat, finns det ju en
grogrund för en överetablering av friskolor eftersom de får bra betalt för
varje elev och konkurrerar med skolor som har låga resultat. Till det ska
läggas att bidraget till friskolorna grundar sig på genomsnittskostnaden
per elev och det är klart att har man då ett flertal skolor med en
genomsnittbeläggning på 50 procent så blir genomsnittskostnaden
jättehög. Så förutom att ha halvtomma skolor som kostar mycket pengar, så
får man ökade kostnader för bidrag till friskolorna. (Intervju med
företrädare för oppositionen (M), Sundsvalls kommun, 090609.)
Intervjupersonen lyfter incitamenten för friskolornas etablering. De lokala
marknadernas struktur är viktiga för etableringarna. Det måste finnas ett visst
underlag när det gäller antalet elever i kommunen och friskolans utbud ska
dessutom passa in i det utbildningslandskap som finns i kommunen. Skolpengens
storlek och hur väl skolorna som redan finns i kommunen presterar, har också
betydelse. Om kommunen dessutom har en stor andel tomma lokaler påverkar det
inte bara storleken på elevpengen utan kan, enligt intervjupersonen, avgöra om en
skola väljer att etablera sig där eller inte. Den lokala skolmarknadens
förutsättningar är alltså viktiga när det handlar om vilket etableringstryck enskilda
kommuner upplever.
7.1.2 Ekonomisk styrning av de kommunala skolorna
I

Sundsvall

har

även

organiseringen

av

gymnasieskolan

betydelse

för

resursfördelningen. Under gymnasiechefen finns tolv rektorer som ansvarar för ett
antal

utbildningsprogram.

Rektorerna

har

också

ett

budgetansvar

för

verksamheten och ska se till att budgeten för respektive verksamhet är i balans. En
av intervjupersonerna säger att det ekonomiska ansvaret är en chimär eftersom
budgetansvar för en så pass liten del av den totala andelen pengar är tämligen litet.
Det egentliga budgetansvaret ligger hos gymnasiechefen som är den som får gå om
budgeten inte går ihop (intervju med företrädare för kommunal skola, Sundsvalls
kommun, 100521). Enligt intervjuperson är det ekonomiska ansvaret inom
kommunen centraliserat till gymnasiechefen. Det blir inga konsekvenser för
rektorerna om de inte sköter ekonomin, men ansvaret är tungt på gymnasiechefen.
Det centraliserade ansvaret gör också att rektorernas handlingsutrymme minskar.
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För att öka handlingsutrymmet för rektorerna och förändra dagens kommunala
ekonomistyrning, är lösningen att decentralisera det ekonomiska ansvaret och ge
rektorerna ett större inflytande över ekonomin. Intervjupersonen menar att det
ekonomiska ansvaret i den kommunala gymnasieskolan bör decentraliseras ner i
organisationerna. Därigenom blir rektorernas ansvar för ekonomin tydligare. Ett
mer decentraliserat ekonomiskt ansvar innebär också att kommunen kan ställa
större krav på vad den förväntar sig att den enskilda skolan ska leverera. Med en
tydligare målbild av vad kommunen förväntar sig går det också att följa upp
ekonomin på ett bättre och effektivare sätt. Ett tydligare ansvar gör även
rektorernas roll tydligare (intervju med företrädare för kommunal skola,
Sundsvalls kommun, 100521).
När det gäller resursfördelningen så uppger en intervjuperson att elevpengen är
densamma, oavsett program och de kommunala skolorna fördelar själva pengarna
inom verksamheten. Det finns alltså ingen differentiering inom kommunen när det
gäller elevpengens storlek. Det innebär till exempel att det samhällsvetenskapliga
programmet betalar för fordonsprogrammet som är en mer kostnadskrävande
utbildning. Skolorna har hittat egna former för att fördela pengarna som utgår från
hur mycket en elev på de olika programmen kostar. Den generella elevpengen är
ca 57 000 kr per elev och år. Enligt intervjupersonen är inflytandet för rektorerna
på marginalen när det gäller hur resurserna fördelas. Det kan handla om hur stora
grupperna är eller hur speciallärarna fördelas. De senare sätts in där behovet för
tillfället anses störst. Förutom att utgå från meritvärden har skolorna också
utarbetat ett eget system för att kunna bedöma nivån på nya elever (intervju med
företrädare för kommunal skola, Sundsvalls kommun, 100521).
Skolorna får själva styra pengarna dit där de behövs, vilket innebär att ansvaret är
relativt decentraliserat. Men när det gäller hur resurserna används så är
ansvarsfördelningen tämligen hierarkisk. De enskilda rektorerna drabbas inte om
de misslyckas med att hålla sin budget. I ett system som präglas av en hög grad av
decentralisering och självbestämmande får de kommunala skolorna behålla det
eventuella överskott som de jobbar ihop, men enligt intervjupersonerna får de
kommunala gymnasieskolorna i Sundsvall inte behålla ett eventuellt överskott
utan pengarna går tillbaka till kommunen (intervju med företrädare för kommunal
skola, Sundsvalls kommun, 100521). Kommunen praktiserar alltså en centraliserad
resursfördelningsmodell där skolornas överskott går tillbaka till kommunen.
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I Sundsvalls kommun sköter skolförvaltningen intagningen till gymnasieskolorna,
kommunala såväl som fristående. Det är ett sätt att öka kontrollen över
ansökningsförfarandet och underlätta planeringen av resursfördelningen. I
Sundsvall beskriver en skolpolitiker situationen på följande sätt:
Vi vet inte hur många barn vi har i våra kommunala skolor, därför är det
så svårt att lägga en budget. Vi måste exempelvis lägga varsel innan vi vet
hur många elever som försvinner så det är en jättesvår planeringssituation.
(intervju med företrädare för majoriteten (S) Sundsvalls kommun,
090619.)
De intervjuade skolpolitikerna menar också att om 200 elever går från en
kommunal skola till en friskola så försvinner resurser för 200 elever från den
kommunala skolan. När kommunen ska lägga en budget så försvåras arbetet av att
bland annat uppsägningstiden av personal är sex månader. Kommunen måste
alltså lägga varsel innan den vet hur många elever det kommer att finnas i den
kommunala gymnasieskolan (intervju med företrädare för majoriteten (S),
Sundsvalls

kommun,

090619).

Eftersom

hela

kommunen

är

en

enda

turordningskrets, innebär det att kommunen ofta bär kostnader för övertalig
personal på grund av att eleverna har lämnat den kommunala gymnasieskolan.
Detsamma gäller för lokalerna. Kommunen kan stå med tomma lokaler som kostar
pengar och är svåra att avyttra.
Etableringen av friskolor har förändrat kommunernas möjligheter att planera för
skolverksamheten. För att resurserna ska användas på bästa sätt och för att få en så
effektiv ekonomistyrning som möjligt, krävs att kommunerna kan planera sin
verksamhet på ett bra sätt. Den möjligheten utmanas dels av friskolorna, dels av de
minskande barnkullarna. I början av 2000-talet när barnkullarna var större kan
friskolorna sägas ha underlättat för kommunerna som inte behövde bygga ut den
kommunala verksamheten. Problematiken innebär, enligt en politiker i Sundsvall,
att kommunen tvingas säga nej till etableringen av nya friskolor i sina yttranden
till Skolinspektionen. Om tillströmningen av friskolor var mer måttlig så skulle
man från politiskt håll kunna stillstyrka etableringen i större omfattning än i dag.
En så pass kraftig etablering under en begränsad tid försvårar ytterligare en redan
svår planeringssituation (intervju med företrädare för majoriteten (S) Sundsvalls
kommun, 090619). Att eleverna kan välja bland de kommunala skolorna, innebär
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att enskilda skolenheter kan få svårare att planera. Fördelen är att pengarna
stannar inom den kommunala organisationen. Dagens situation med friskolor
innebär däremot att resurserna hamnar hos andra aktörer, vilket skapar oro i den
kommunala

organisationen.

ansökningsförfarande

Intervjupersonen

försvårar

planeringen

menar

också

ytterligare.

Enligt

att

dagens

nuvarande

lagstiftning kan friskolorna ansöka om etablering var som helst och eleverna kan
söka till vilken skola som helst. Det gör att kommunen får svårt att beräkna hur
många elever som kommer att gå i de nya friskolorna (intervju med företrädare för
majoriteten (S), Sundsvalls kommun, 090619).
Skolinspektionen beslutar vilka friskolor som får rätt till kommunalt bidrag.
Kommunerna har rätt att yttra sig till Skolinspektionen om etableringen. Om en
kommun vill avstyrka ansökan om etablering ska den kunna visa att friskolans
etablering får ”påtagligt negativa konsekvenser” för den kommunala skolans
verksamhet. Detta göra att kommunerna har begränsade möjligheter att påverka
etableringarna och, i förlängningen, hur stor andel av eleverna som kommer att gå
i friskolor. En stor del av inflytandet, i detta avseende, ligger hos Skolinspektionen.
Ur ett planeringsperspektiv efterfrågar därför intervjupersonen följande system:
Vi vill egentligen ha friskolor, men vi måste få vara med och planera det.
Det vore bättre om vi sa att 25–30 procent skulle vara friskolor och så gör
man en upphandling under fastslagna kvalitetsindikatorer. Då får de verka
under fem år och sedan gör man en uppföljning. (Intervju med
företrädare för majoriteten (S) Sundsvalls kommun, 090619.)
Skolpolitikern menar att friskolornas etablering måste regleras på ett tydligare sätt.
En viss andel av den kommunala verksamheten bör upphandlas och därefter
upphandlas av de fristående aktörerna genom ett upphandlingsförfarande.
Konsekvensen av detta är att kommunen ökar sitt inflytande i etableringsfasen och
får större kontroll över etableringen. En hierarkisk styrningsmodell skulle alltså få
ett ökat inflytande.
Sammanfattningsvis

så

använder

Sundsvalls

kommun

en

centraliserad

resursfördelningsmodell för den ekonomiska styrningen av gymnasieskolorna. Det
är en modell som begränsar skolornas inflytande. De fristående skolorna har också
en mycket begränsad insyn i resursfördelningsprocessen och beloppens storlek
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fastställs inte i samråd med friskolorna. I ett traditionellt hierarkiskt system är en
stor del av beslutsstrukturerna centraliserade till den styrande. De styrande i
modellen, företrädelsevis tjänstemän men även politiker, avgör hur resurserna ska
fördelas till de olika verksamheterna och inflytandet på verksamhetsnivå är
mycket begränsat.

7.2 Umeå – den nätverksstyrda kommunen
7.2.1 Ekonomisk styrning av de fristående skolorna
Kommunerna använder som bekant olika modeller för att styra resursfördelningen
till de fristående skolorna. Styrningen beror bland annat på den modell kommunen
har valt för att fördela medel till den egna skolan, vilken i sin tur beror på
genomsnittskostnaden för kommunens egna gymnasieskolor. En företrädare för
den kommunala förvaltningen i Umeå berättar att den modell kommunen
använder utgår från den så kallade. programkostnaden, det vill säga de kostnader
som kommunen har för varje elev på respektive program. Beloppet till friskolorna
blir dock högre än till de egna kommunala gymnasieskolorna eftersom de förra
måste lägga på moms. De fristående skolorna erhåller också ett påslag för eleverna
som kommer till friskolan, vilket baseras på elevernas meritvärden12. Ju lägre
meritvärde, desto högre elevpeng och vice versa. Modellen har fått ett blandat
bemötande från friskolorna. De som har elever med höga meritvärden anser att de
måste få mer pengar, medan skolor som har elever med låga meritvärden tycker
att modellen är bra eftersom den utjämnar skillnader mellan skolorna (intervju
med företrädare för skolförvaltningen, Umeå kommun, 100512). Modellen har
alltså tydliga kompensatoriska inslag där kommunen vill utjämna skillnader
mellan skolorna.
En företrädare för den politiska majoriteten menar att kommunen vill fördela
resurserna till de friskolor där behovet är störst, på samma sätt som för de
kommunala skolorna (intervju med företrädare för majoriteten (S), Umeå
kommun, 100504). Kommunen använder alltså sin ställning för att bedriva klassisk

12

Det genomsnittliga meritvärdet beräknas som summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i

elevens slutbetyg (G räknas som 10 poäng, VG som 15 poäng och MVG som 20 poäng). Det högsta
möjliga meritvärdet är 320 poäng.
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omfördelningspolitik och utjämna skillnader mellan systemets olika aktörer.
Resursstyrningen till de fristående skolorna blir därmed ganska traditionell och
hierarkisk. Styrningen kan också sägas vara värdeneutral eftersom kommunen inte
verkar göra skillnad mellan kommunala och fristående skolor. Ur det perspektivet
kan fördelningen av resurser till friskolorna i den nätverksstyrda kommunen vara
tämligen hierarkisk. Det bevisar också att den hierarkiska modellen inte är
irrelevant, utan att nätverksstyrning sker i dess skugga.
En

företrädare

för

en

kommunal

gymnasieskola

menar

att

den

resursfördelningsmodell som kommunen använder är tämligen neutral när det
gäller tilldelningen till de kommunala och de fristående skolorna (intervju med
företrädare för kommunal skola, Umeå kommun, 100503). Denne person får
medhåll av en företrädare från en fristående skola som menar att den nuvarande
modellen innebär att villkor är likartade mellan de kommunala och de fristående
skolorna. Intervjupersonen menar också att resursfördelningsmodellen har skapat
förutsättningar för den kommunala skolan att organisatoriskt närma sig
friskolorna, samt att de kommunala skolorna ibland har ett bättre utgångsläge
eftersom de får behålla sitt överskott. Den aktuella friskolan skickar tillbaka sitt
överskott till moderbolaget som fördelar överskottet inom koncernen och
investerar pengarna i nya skolor (intervju med företrädare för fristående skola,
Umeå kommun, 091028, B). Alla som har intervjuats har inte samma uppfattning
om resursfördelningsmodellen och är inte lika odelat positiva. En annan
företrädare för en friskola menar exempelvis att kommunens tilldelning till de
fristående skolorna är alldeles för låg och reser ett frågetecken kring hur de räknat
fram beloppets storlek (intervju med företrädare för fristående skola, Umeå
kommun, 091026). Det finn alltså olika syn på modellen, precis som
kommunföreträdaren var inne på. Skolor med höga meritvärden får en lägre
tilldelning, jämfört med skolor som har lägre meritvärden. Därigenom försöker
kommunen utjämna skillnader i systemet. Detta kan kopplas till att Umeå
kommun ser hela skolsystemet som ett och samma, oavsett vilken huvudman som
står för utbildningen.
Många av friskolorna anser att deras relativa litenhet är en konkurrensfördel
gentemot de kommunala skolorna. En företrädare för en fristående gymnasieskola
i Umeå menar att många elever söker sig till skolan för att den är liten, i
kombination med utbudet. Men storleken kan också vara ett problem ur ett
resursperspektiv. Eftersom kommunen fördelar pengar efter vad deras utbildning
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kostar och skolans meritvärde, kan skolans litenhet straffa sig. Att skolan har små
klasser gör att de blir extra sårbar. Hoppar dessutom någon eller några av eleverna
av under ett läsår, kan den ekonomiska situationen bli tämligen ansträngd.
Intervjupersonen menar att skolans styrka, dess litenhet, också är dess svaghet
eftersom den blir väldigt sårbar. Flera skolor i Umeå har samma problem. Det finns
skolor där små klasser är en del av affärsidén. Vissa skolor har som policy att inte
ha fler än åtta elever i en klass (intervju med företrädare för fristående skola, Umeå
kommun, 091026). De små enheter som friskolorna många gånger är, kan vara
vanskligt ur ett ekonomistyrningsperspektiv. Skolorna blir sårbara och har inte
stordriftsfördelar som finns i en stor verksamhet. Friskolornas sårbarhet riskerar
att äventyra deras fortsatta existens i kommunen.
7.2.2 Ekonomisk styrning av de kommunala skolorna
I Umeå kommun sker den ekonomiska styrningen av de kommunala och de
fristående skolorna enligt samma principer. Kommunen har valt att inte göra
någon skillnad efter vilken huvudman som erbjuder utbildningen.
Kommunens resursfördelningssystem baseras dels på den programkostnad som
skolorna har för respektive program, dels det meritvärde som eleven har sedan
grundskolan. För elever som kommer från andra kommuner tillämpas
programkostnad plus ett allmänt påslag för den kostnad kommunen har för sin
verksamhet. Syftet med systemet är att utjämna skillnader mellan skolorna och
skapa ett enhetligt system inom länet så det blir lättare att göra jämförelser. Ett
annat syfte med resursfördelningssystemet är att skapa ett system som är
transparent eftersom en ganska stor andel av eleverna byter skolor. Genom att öka
transparensen i systemet blir det lättare att fördela resurserna. Strävan är att
resurserna i så hög grad som möjligt ska följa eleven. Kommunen tillämpar en
modell som innebär att om en elev flyttar från en skola så tappar skolan intäkten
som är kopplad till den aktuella eleven och vice versa; om en elev tillkommer så
ökar resurserna motsvarande programkostnaden och ett eventuellt tillägg för
elevens meritvärde. Enligt intervjupersonen ökar detta transparensen ända ut till
lärarna i organisationen. De vet vilka resurser de har att jobba med, utifrån bland
annat antalet elever i klassrummet (intervju med företrädare för skolförvaltningen,
Umeå kommun, 100512).
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Kommunen använder också ett utjämningssystem som baserar sig på elevens
meritvärde. Tanken är att utjämna skillnader i resursfördelningen mellan elever,
program och skolor. En förvaltningsföreträdare berättar att man valde mellan den
modell man nu har och en modell där skolorna får söka medel från kommunen när
de anser att de behöver extra stöd. Risken med den senare modellen, enligt
intervjupersonen, är att den tenderar att bli ”inflationsdrivande”. Det vill säga: att
skolen tänjer på gränsen när den ser att en elev är i behov av stöd eftersom den då
får extra medel från kommunen. Därför har kommunen valt en modell där man
använder

meritvärden

från

grundskolan

som

ett

komplement

till

programkostnaden. För elever som har ett meritvärde mellan 30–90 får skolan ett
tillskott på tjugo procent utöver programkostnaden. För elever som har 90–120 i
meritvärde får skolan ett påslag på femton procent och för elever som har 120–160 i
meritvärde får den ett påslag på tio procent, utöver programkostnaden. Dessa
pengar kan användas av skolan för olika former av stödresurser (intervju med
företrädare för skolförvaltning, Umeå kommun 100512).
Skolorna i Umeå kommun har fått ett ganska stort delegerat ansvar, exempelvis
när det gäller hur de hanterar över- och underskott. Skolorna får behålla 100
procent, oavsett om det gäller ett underskott eller ett överskott. Den kommunala
företrädaren menar att kommunen inte kan jobba på något annat sätt, men säger
också att det har varit en anpassning till bland annat konkurrensen från de
fristående gymnasieskolorna. De kommunala skolorna har fått liknande villkor
som friskolorna när det gäller hur de hanterar eventuella underskott och överskott
(intervju med företrädare för skolförvaltning, Umeå kommun 100512). Detta har
dock ställts på sin spets när de kommunala skolorna har dragit på sig tämligen
stora underskott för att de inte klarat av att minska sin personal tillräckligt snabbt.
Intervjupersonen menar att kommunen måste se över modellen för att se hur man
kan lösa detta problem. De kommunala skolföreträdarna håller med om detta
(intervju med företrädare för kommunala skolor, 10050, 100504) och menar att det
kan vara svårt att kombinera ett kommunalt uppdrag med ansvaret för alla elever i
kommunen och samtidigt ha en ekonomi i balans. Kommunens skolor kan ha
kostnader för hundratals tomma stolar eftersom de måste ha en beredskap för en
eventuell tillströmning av elever (intervju med företrädare för kommunal skola,
Umeå kommun, 100504). Detta ger den kommunala organisationen problem när
det gäller planeringen av verksamheten och ekonomistyrningen.
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Planeringsproblem är en realitet i Umeå kommun. Enligt intervjupersonen från
den kommunala förvaltningen var friskolornas expansion i början bra eftersom
barnkullarna var stora och friskolorna tog det överskott av elever som de
kommunala skolorna hade svårt att hantera. Friskolornas etablering innebar att
den kommunala gymnasieskolan inte behövde byggas ut. I takt med att
elevkullarna har minskat har dock planeringsproblematiken ökat för kommunen
(intervju med företrädare för skolförvaltningen Umeå kommun, 100512). En
företrädare för majoriteten menar att kommunen får merkostnader när den inte
kan planera sin verksamhet på ett optimalt sätt och tvingas ha en beredskap på
runt 550 gymnasieplatser om något oförutsett skulle hända. Kostnaderna för
beredskap är omkring 10–15 miljoner kr, pengar som intervjupersonen menar
istället skulle kunna används i undervisningen (intervju med företrädare för
majoriteten (S), Umeå kommun, 100504). En oppositionspolitiker menar att den
största utmaningen för den kommunala förvaltningen under kommande år är
ekonomistyrning och personalplanering. Detta har blivit än svårare sedan
friskolorna etablerade sig i kommunen. Oppositionspolitikern menar att hur väl
kommunen lyckas anpassa sig till den nya situationen kan bli en kvalitetsfråga för
skolan (intervju med företrädare för oppositionen (C), Umeå kommun, 100504).
Företrädarna för den kommunala skolan som har intervjuats menar att det största
problemet i verksamheten i dag är planeringen. Friskolornas etablering i
kombination med att eleverna kan söka till skolorna ganska sent, innebär att
skolan inte vet hur många elever som kommer förrän några veckor innan kursstart.
Antalet styr sedan bemanningen på skolan. En intervjuperson menar att det är
svårt att säga upp personal i den kommunala organisationen eftersom hela
kommunen är en enda turordningskrets. Inom kommunen är man inte heller van
att säga upp personal. När det bara fanns en kommunal skola behövdes inte det,
men i och med friskolornas etablering och att elevantalet minskar, har behovet av
att kunna säga upp personal ökat (intervju med företrädare för kommunal skola,
Umeå kommun, 100504). En intervjuperson från en kommunal gymnasieskola
lyfter också problemet med att inte få tillräckligt många elever för vissa
utbildningen på grund av ökad konkurrens. Det gör att utbildningarna blir dyrare
och det blir svårare att planera, exempelvis personalsituationen (intervju med
företrädare för kommunal skola, Umeå kommun, 100503). Lösningen som
förvaltningsföreträdaren ser är följande:
Alternativet för oss, vilket vi inte kan göra enligt gällande lagstiftning, det
är att göra alla skolor till fristående skolor. Varje skola är då en egen
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turordningskrets. Ur ett kommunalekonomiskt perspektiv skulle det vara
det mest ekonomiska. (Intervju med företrädare för skolförvaltningen,
Umeå kommun, 100512.)
Lösningen skulle alltså vara att göra skolorna till självständiga enheter och ge dem
fullständig autonomi när det gäller anställningsförhållanden gentemot kommunen.
Den enskilda skolan utgör då en egen turordningskrets inom vilken man har sin
anställning. Enligt företrädaren för skolförvaltningen skulle kommunen därigenom
uppnå större effektivitet i resursanvändningen. Konsekvensen är en helt
decentraliserad skola där det totala ansvaret för budget och personalansvar ligger
på de enskilda skolorna och deras verksamhetschefer. Troligen skulle det även
innebära att skolorna själva fick investeringsansvaret för lokaler och annat, vilket
inte är fallet i dag. Den hierarkiska modellen har fortfarande ett tämligen starkt
grepp om resursfördelningssystemet, även om det är decentraliserat i Umeå i
jämförelse med de båda andra kommunerna i denna undersökning.
Sammanfattningsvis så använder Umeå kommun ett ganska neutralt sätt att
fördela resurser mellan de fristående och de kommunala skolorna. Kommunen
menar att det inte ska finnas någon skillnad mellan verksamheterna från
resursfördelningssynpunkt. Det beror framför allt på att kommunen är ansvarig
för alla elever i kommunen, oavsett om de går i en kommunal eller fristående
gymnasieskola. Den centrala utgångspunkten för resursfördelningen är behov.
Kommunen menar att merparten av resurserna ska fördelas där behoven är störst

7.3 Gävle – den marknadsstyrda kommunen
7.3.1 Ekonomisk styrning av de fristående skolorna
För att förstå hur ekonomistyrningen av de fristående skolorna fungerar är det
centralt att undersöka vilka modeller kommunen använder. En intervjuperson från
förvaltningen i Gävle säger följande:
Det är våra egna utbildningar som styr och vi har en modell för att räkna
ut kostnaderna. Det är exakt den modell som regeringen har föreslagit i den
nya utredningen. Vi redovisar alla våra kostnader och mörkar inget. Det är
samma pengar som går till våra skolor som går till friskolorna och det
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tycker vi är schysst och riktigt. Våra friskolor vet hur vi fördelar pengarna.
(intervju med företrädare för skolförvaltningen, Gävle kommun,
091113.)
En intervjuperson från en fristående skola menar istället att man inte har någon
insyn i kommunens process och inte vet på vilka grunder kommunen beräknar
beloppets storlek (intervju med företrädare för fristående skola, Gävle kommun,
080222). Intervjupersonen säger att insynen från de fristående skolorna är
begränsad och att det saknas en dialog mellan kommunen och skolan när det gäller
resursfördelningen. Saken kompliceras av att det kan finnas elever från flera
kommunen på skolan och att bidragens storlek därmed kan variera mellan
eleverna.
Eftersom elevens hemkommun eller friskolans lägeskommun och kostnaden för
utbildningarna avgör storleken på skolpengen, har detta blivit en grund för
etablering. Olika utbildningsprogram har dessutom olika stor elevpeng. Ett
yrkesförberedande

program

har

en

betydligt

högre

elevpeng

än

ett

studieförberedande program. Elevpengens storlek i en kommun kan därför vara
ett incitament för en friskola att etablera sig. En oppositionspolitiker i Gävle
beskriver situationen på följande sätt:
Det har blivit bolag som väljer vilka program de vill erbjuda. De tittar på
var det är köer, var de får bäst skolpeng och så inriktar de sig på de
kommunerna. Det har blivit väldigt marknadsinriktat. (Intervju med
företrädare för opposition (M), Gävle kommun, 091112.)
Enligt intervjupersonerna kan skolpengen avgöra om en friskola väljer att etablera
sig eller inte. Skolpengen kan variera relativt mycket, beroende på vad
kommunerna räknar in i den. Detta är något som har uppmärksammats av
Skolverket. En undersökning 2006 som baserades på inrapporterade belopp för
samma år, visade att det kan skilja över 30 000 kr mellan den kommun som
betalade ut lägst respektive högst bidrag (Skolverket, 2006:51). Förklaringen är att
kommunerna har olika principer för hyressättning som slår igenom i
bidragsbeloppets storlek, samt att olika satsningar som kommunerna gör på skolan
kan få genomslag i skolpengen. Det viktiga är dock att kommunerna för en dialog
med friskolorna och redovisar vilka faktorer som ligger till grund för deras
beräkning av skolpengen. Det innebär inte att friskolorna ska vara med och
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bestämma beloppets storlek eller på vilka grunder det beräknas. Processen kan
däremot ske i samråd med friskolorna så det blir tydligt hur kommunen har
räknat. Friskolorna menar att kommunens beräkning av resurser är tämligen
sluten och att det är svårt att veta på vilka grunder kommunen har räknat fram
beloppen. Från kommunens sida menar man att processen redan sker med
öppenhet och att man är transparent med hur beloppen räknas fram. Det bör
tilläggas att alla företrädare för friskolor på verksamhetsnivå inte har insyn i
elevpengens storlek eller på vilka grunder den har beräknats. I vissa
friskolekoncerner centralt har man full insyn i fördelningen av resurser på
verksamhetsnivå, men i andra har man det inte, vilket kan förklara varför vissa
menar att kommunen inte är transparent i sin redovisning. Kommunens ansvar i
resursfördelningsprocessen sträcker sig till att den ska ta hänsyn till de behov som
de enskilda skolorna har och utifrån det fördela resurserna, oavsett om det är en
friskola eller en kommunal skola. Ur det perspektivet ska kommunen ha insyn i
friskolan och fastställa beloppets storlek genom dialog. I marknadsmodellen skall
aktörerna etablera sig på den marknad där det finns bäst förutsättningar att driva
sin verksamhet. På en marknad, där en av aktörerna ansvarar för finansieringen av
de andra aktörernas verksamhet samtidigt som konkurrens skall råda, kan det
förefalla som naturligt att sättet som finansieringsverktyget används blir ett
konkurrensmedel mot de övriga aktörerna. Därför förefaller det inte märkligt att
resursfördelningen i en marknadsstyrd kommun inte sker med insyn från de
fristående skolorna.
7.3.2 Ekonomisk styrning av de kommunala skolorna
Intervjupersonerna
gymnasieskolorna

uppger
är

mycket

att

organiseringen

decentraliserad.

av

de

Kommunen

kommunala
har

delegerat

ekonomiansvaret till de enskilda skolorna, vilka i sin tur har delegerat det till
ekonomiansvariga inom de olika programmen. En person är ekonomiansvarig för
respektive utbildningsprogram, medan en annan ansvarar för karaktärsämnenas
ekonomi inom programmet. Rektorerna för respektive skola har det övergipande
ekonomiansvaret (intervjuer med företrädare för kommunala skolor, Gävle
kommun, 100420, 100428).
Fördelningen av pengar sker enligt principen att skolan tilldelas en summa pengar
för verksamheten som rektorn därefter fördelar. Enligt en intervjuperson har
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kommunen varit tämligen öppen med hur man räknat fram anslaget och vilka
faktorer som påverkar anslagets storlek (intervju med företrädare för kommunal
skola, Gävle, 100420). Ett problem som intervjupersonen pekar på när det gäller
kommunens resursfördelningssystem, är att skolan inte får behålla det överskott
den har arbetat ihop. Skolan har haft en god ekonomi och arbetat fram ett
överskott på ett antal miljoner som man inte har får behålla, utan pengarna har gått
tillbaka till kommunen. Intervjupersonen menar att friskolorna har en fördel
eftersom de får behålla sitt överskott. Fördelen för den kommunala skolan, om ett
ännu mer decentraliserat ekonomistyrningssystem skulle införas, är att den kan
spara de pengar som har sparats ihop och använda dem i tider av ekonomisk
nedgång. Nackdelen med detta tillvägagångssätt är att ekonomiskt klara stora
investeringar, exempelvis renoveringar och investering i lokaler (intervju med
företrädare för kommunal skola, Gävle kommun, 100420). Enligt förvaltningen
fördelas pengarna till de egna skolorna på samma sätt som till de fristående
skolorna och man redovisar på vilka grunder beloppets storlek har räknats fram.
Genom friskolornas etablering har kommunernas ekonomistyrning blivit mer
komplex. I det nuvarande systemet ska även friskolorna tas med i beräkningen när
kommunen gör en budget för skolverksamheten. I det tidigare systemet kunde
eleverna byta skola och pengarna fanns fortfarande kvar inom den kommunala
budgeten. Så fungerar det inte längre. I dag kan pengar försvinna ur kommunens
budget när elever byter från en kommunal skola till en fristående. Detta gör det
svårt för kommunerna att planera sin verksamhet på ett effektivt sätt. En
företrädare för den politiska majoriteten i Gävle kommun beskriver vilka effekter
friskolornas etableringar har fått för ekonomistyrningen i kommunen:
Det svåra är ju planeringen, att veta. Det har blivit svårt med
budgeteringen. Hur mycket pengar ska vi avsätta till våra skolor? Hur
mycket pengar ska vi avsätta till de kommunala skolorna och hur mycket
pengar centralt ska vi avsätta till friskolorna? (Intervju med företrädare
för majoriteten (S), Gävle kommun, 091112.)
Friskolorna tecknar avtal med kommunen om att köpa intagningstjänsten. Det
innebär att skolkontoret administrerar elevernas ansökningar till de fristående
skolorna, vilket underlättar den svåra planeringssituationen för kommunen
(intervju med företrädare för majoriteten (S), Gävle kommun, 091112). Att
friskolorna köper intagningstjänster lindrar effekterna av planeringsproblematiken
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och innebär att kommunen behåller viss kontroll. I annat fall skulle kommunen ha
mycket begränsad insyn i hur många elever som söker till de fristående skolorna
och det skulle bli ännu svårare för kommunen att planera sin verksamhet.
Sammanfattningsvis så fungerar ekonomistyrningen i Gävle på följande sätt:
kommunen

använder

ett

decentraliserat

resursfördelningssystem

där

de

kommunala skolorna har ett stort ansvar i hur pengarna fördelas mellan de olika
programmen. Resursfördelningen till de fristående skolorna sker utan insyn eller i
dialog med skolorna. Kommunen menar att friskolorna har insyn i processen,
medan friskolorna själva anser att de inte har det. En åtskillnad mellan aktörerna
är inbyggd i marknadsmodellens logik. En specialisering förutsätter att aktörerna
på var sitt håll utvecklar sin verksamhet så bra som möjligt. Genom specialisering
uppstår en mångfald som gör att konsumenterna kan välja den produkt de tycker
är bäst. Detta ger en optimal resursfördelning i ett marknadssystem.

7.4 Sammanfattning
Den ekonomiska styrningen av de fristående skolorna innehåller fortfarande
tydliga inslag av hierarkisk styrning. Det finns en tydlig över- och underordning
mellan den styrande och de styrda. Denna hierarkiska uppdelning grundar sig
först och främst på en lagkonstruktion som innebär att kommunerna är ansvariga
för fördelningen av bidrag till de fristående skolorna. Dessutom är kommunerna
dåliga på att samverka med de fristående skolorna i processen att fördela
pengarna.
Ur förarbetena till den aktuella lagstiftningen framgår att skolpengens storlek ska
fastställas i samråd. Friskolorna ska ha insyn i processen som även ska kunna
utvärderas. Beräkningsgrunderna ska alltså vara transparenta och kunna redovisas
för friskolorna. Den grundläggande principen är att fördelningen av pengarna till
friskolorna ska ske efter samma grunder som kommunerna fördelar pengar till de
egna skolorna.
Kravet på insyn och samråd är att beteckna som obefintligt i Sundsvalls kommun.
Friskolorna har dock bjudits in till överläggningar angående förändringar i
bidragsfördelningssystemet

som

följer

med

den

nya

lagstiftningen.

Samrådsförfarandet är i princip obefintligt i både Sundsvall och Gävle.
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Kommunerna för ingen dialog med de enskilda skolorna om beloppens storlek,
trots att de ska ta hänsyn till skolornas åtagande och elevernas behov vid
fördelningen av pengar. Det blir svårt att upprätthålla det kravet när kommunerna
har så pass liten kontakt med friskolorna angående resursfördelningen. Kraven i
förarbetena bygger på lagstiftningen som anger att kommunerna är ansvariga för
alla skolelever, oavsett huvudman. Något som blir problematiskt att uppfylla. De
båda kommunerna kan till viss del sägas åsidosätta lagstiftningens krav, både när
det gäller insyn och samråd, samt att frågetecken bör resas i vilken uträckning de
kan sägas uppfylla elevernas behov och tar hänsyn till skolornas åtaganden.
Umeå kommun tillämpar också en tämligen hierarkisk resursfördelningsmodell.
Det som skiljer den från de övriga är att Umeå kommun använder
resursfördelningssystemet som ett omfördelningsinstrument mellan olika skolor.
Sättet att använda resursfördelningssystemet grundar sig på synen att friskolorna
är en del av en större helhet som kommunen har ett ansvar för. Kommunen tar sitt
ansvar genom att använda resursfördelningssystemet på ett likartat sätt, oavsett
vem som är huvudman för skolan. Detta faller tillbaka på den nätverksstyrning
som praktiseras i Umeå kommun. Kommunens strategi är att samverka med
friskolorna, vilket även slår igenom i resursfördelningen. Systemet som praktiseras
i Umeå överbrygger skillnader och klyftor mellan aktörerna
Fördelningen av pengar till de fristående skolorna har tydliga inslag av en
hierarkisk styrningsmodell. Det finns en över- och underordning mellan
kommunen och friskolorna. Kommunen fastslår beloppen och presenterar
grunderna för friskolorna som bara kan acceptera. De får inte möjlighet att delta i
processen. I den hierarkiska beslutsmodellen finns inget utrymme för sådant
deltagande. Processerna i ett hierarkiskt system är väldigt reglerade och slutna och
det finns små möjligheter för andra aktörer än den styrande att påverka.
Lagstiftningen ger kommunerna en viktig, överordnad roll när det gäller hur
resurserna ska fördelas. Lagen säger samtidigt att resursfördelningen till de
fristående skolorna ska ske i samråd, vilket innebär att det åligger kommunerna att
öppna upp processen. Den hierarkiska processen är den mest framträdande inom
ekonomistyrningen, men det finns även möjlighet för andra styrningsideal att vara
framträdande. Detta tydliggörs framför allt inom nätverksperspektivet där
resursfördelningen sker i samverkan och dialog.
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8. VEM STYR?

Genom de förändringar som skolsystemet har genomgått, där befogenheter och
ansvar har delegerats till den lokala politiska nivån och där friskolor fått möjlighet
till offentligt bidrag, har antalet aktörer inom skolväsendet ökat. Ansvaret för
skolan delas också mellan statlig och lokal nivå genom Skolinspektionen
respektive kommunerna mellan offentliga aktörer och privata. Skolinspektionen
ansvarar för att ge friskolorna rätten till kommunalt bidrag och utövar tillsyn av de
fristående skolorna, tillsammans med kommunerna. Kommunerna har möjlighet
att begära in kvalitetsredovisningar från de fristående skolorna och låta dem ingå i
det

kommunala

kvalitetsutvärderingssystemet.

Näst

intill

samma

ansvarsfördelning finns för de kommunala skolorna när det gäller tillsynen.
Kommunerna

ansvarar

för

att

de

kommunala

skolplanerna

följs

och

Skolinspektionen för att läroplanen efterlevs. Ansvarsfrågan är alltså delad även
för de kommunala skolorna. Friskolorna representerar ytterligare en struktur: den
privata. I de strukturerna finns företagsledningar och ägare med ett ansvar att
styra verksamheten. Med ett sådant delat ansvar för skolan blir frågan: Vem styr?
Det här kapitlet fokuserar på de centrala aktörerna i det lokala skolsystemet. I
kommunen är det den förvaltningspolitiska nivån där politiker och tjänstemän står
i centrum. Den kommunala skolan och de fristående skolorna ges också särskilt
utrymme, liksom Skolinspektionen. Varefter antalet aktörer har ökat i det lokala
skolsystemet har också frågan om vem det är som styr blivit svårare att besvara.
Styrningen delas mellan olika aktörer på olika nivåer inom skolsystemet. De
governance-inspirerade reformerna innebär

att den traditionella politiska

styrningen utmanas av andra aktörer. Kommunerna skall i detta perspektiv ses
som arenor där olika aktörer utövar inflytande över skolverksamheten.
Den traditionella hierarkiska modellen utgår från politiken som den centrala
utgångspunkten för styrning. Gränsdragningen mellan politik och förvaltning är
viktig i modellen. Vad som är politisk styrning respektive byråkrati beror på var
vi drar gränsen för vad som är politik. Den dominerande uppfattningen är att
skilja mellan politik och förvaltning. Politik förknippas med politikernas arbete
genomförandet av politiken är förvaltningens roll, en verksamhet som sker
opartiskt och objektivt. Förvaltning innebär dock inte enbart att genomföra
politiska beslut, utan kan också innebära att formulera mål och besluta vilka medel
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och åtgärder som ska vidtas för att förverkliga målen. Under senare år har
förvaltningens roll som politisk aktör förstärkts (Lundquist, 1994, Rothstein (red)
2001, Montin 2007).
Samhällsförändringarna har inneburit att det traditionella politiska ansvaret har
utmanats inom ramen för governanceperspektivet (Hedlund & Montin, 2009:10).
Ansvaret utmanas av att en mängd olika aktörer är involverade i förverkligandet
av politiken. I den traditionella hierarkiska styrningen är aktörerna tydligt
avgränsade genom sin position i byråkratin som definierar deras inflytande i den
politiska processen och hur stort inflytande de får. Genom att ansvarskedjan är
tydligt definierad bestäms också aktörernas ansvar i denna kedja. I den hierarkiska
modellen dominerar alltså politiker, tjänstemän och myndigheter styrningen. I den
marknadsstyrda modellen har politiken mindre betydelse. I den styr aktörer
utanför det politiska systemet, exempelvis kunden. Modellen ger också större
inflytande för marknadens aktörer. Företag och andra aktörer på marknaden styr
genom de val som görs mellan de olika aktörerna. I nätverksmodellen är
medlemmarna av nätverken de dominerande aktörerna. Makten att styra fördelas
mellan deltagarna i nätverket.
Genom de governance -inspirerade reformerna har inte bara ansvaret för skolan
flyttats från stat till kommun, utan verksamhetsstyrningen har också förändrats.
Förändringarna har inneburit en utveckling från en detaljreglerad skola till en
målstyrd. Tanken bakom målstyrningen är att politikerna ska formulera
övergripande mål för verksamheten. Mål som tjänstemännen sedan ska uppnå.
Förändringen skulle öka det lokala inflytandet över skolan. Med utgångspunkt
från de centrala målen skulle kommunerna formulera sina egna mål, baserade på
bland annat lokala hänsynstaganden och den lokala politiska majoritetens vilja.
Syftet var att utforma en skola som var bättre anpassad efter lokala behov. I och
med att en del av makten flyttas från politisk nivå till verksamhetsnivå förändras
de kommunala skolornas verksamhet. Teoretiskt sett ska ett ökat ansvar ge
personalen i skolan ett ökat inflytande. Ett ökat ansvar för den egna verksamheten
gäller de kommunala skolorna, men i ännu högre grad de fristående skolorna som
har ett större inflytande över den egna verksamheten.
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8.1 Sundsvall – den hierarkiskt styrda kommunen
8.1.1 Den förvaltningspolitiska nivån i kommunen
I Sundsvall har målstyrningen förändrat förutsättningarna för den politiska
styrningen på ett radikalt sätt. Förändringarna har varit omfattande för både
politiker och tjänstemän, men de har också ändrat förutsättningarna för
verksamheten. En förvaltningsföreträdare beskriver grunden för målstyrningen
och de utmaningar den innebär på följande sätt:
Ett av problemen är att i en målstyrd verksamhet bär vi själva målen och vi
förväntas förverkliga dem efter den ekonomiska spelplan som vi har fått.
Alla tar inte målen till sig, och det är ett problem. (intervju med
företrädare för skolförvaltningen, Sundsvalls kommun, 080421.)
Verksamhetens mål ska inlemmas av dem som arbetar i verksamheten. De ska
arbeta efter målen, även om de ibland kan gå på tvärs med den egna övertygelsen
och uppfattningen. Problematiken ökar ytterligare när målen ska ändras. Det kan
vara ett mödosamt arbete för de styrande att få människor att anamma och arbeta
efter målens anda och när målen väl har accepteras ska de ändras. Då kan problem
uppstå som innebär att verksamheten tappar fart. En skolpolitiker menar att det är
ett problem att målstyrningen ofta är intimt förknippad med individerna i
verksamheten. Detta blir tydligt när en individ flyttas från en verksamhet och det
på grund av detta blir svårt att uppnå verksamhetens mål. Ju högre upp en person
är i beslutshierarkin, desto större betydelse får det (intervju med företrädare för
majoriteten (S), Sundsvalls kommun, 090616). Målstyrning är något som
politikerna måste lära sig. Det tar några år att lära sig hur målen ska formuleras
och hur omfattande målen ska vara, det vill säga hur många målen ska vara. En
företrädare för den politiska oppositionen berättar att en skolplan som denne var
med och formulerade innehöll 200 mål, vilket var orimligt många. Den nya
skolplanen innehåller fjorton mål. Intervjupersonen upplever dock att detta är
alldeles för mycket och att målen till nästa skolplan borde bli färre. Detta för att
skolans personal ska får större utrymme att agera eftersom de är viktiga i skolan
(intervju med företrädare för oppositionen (M), Sundsvalls kommun, 090609).
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Målstyrningen förutsätter också aktiva politiker som lägger ner mycket arbete på
att formulera en politik för skolan. En skolpolitiker menar att målstyrningen är den
enda rätta vägen. Den gamla centralstyrda skolan hade nått vägs ände och den nya
uppdelningen mellan förvaltning och politik är rätt väg att gå. Politiken ska tala
om vad som ska uppnås men hur detta ska göras ska överlämnas till förvaltningen.
Politiken ska tillåta förvaltningen att pröva olika modeller för att nå målen
(intervju med företrädare för majoriteten (S), Sundsvalls kommun, 090616).
En företrädare för skolförvaltningen menar att en väl fungerande målstyrning
förutsätter aktiva skolpolitiker. Kommunerna har ett stort handlingsutrymme men
för att kunna använda det maximalt måste politikerna vara aktiva i skolpolitiken. I
annat fall ökar statens inflytande på de lokala politikernas bekostnad.
Förvaltningsföreträdaren menar att det är viktigt att driva på politikerna i den
riktningen. I Sundsvalls kommun har politikerna ett stort inflytande över
skolpolitiken, men de använder sig inte av den möjligheten (intervju med
företrädare för skolförvaltningen, Sundsvalls kommun, 080421). Målstyrning
förutsätter alltså att en lokal skolpolitik formuleras av handlingskraftiga
skolpolitiker.
En företrädare för majoriteten menar att målstyrningen har förändrat relationen
mellan tjänstemän och politiker genom den tydliga uppdelningen mellan
funktionerna. Politikerna försöker lägga sig i tjänstemännens arbete så lite som
möjligt. Majoritetsföreträdaren menar också att tjänstemännen har stor frihet i att
utveckla verksamheten utifrån sin professionalitet och att politikernas roll sedan är
att följa upp resultaten (intervju med företrädare för majoriteten (S), Sundsvalls
kommun, 090616).
Relationen mellan opposition och majoritet är av central betydelse för den politiska
nivån i en kommun och påverkar vem det är som styr. En majoritetspolitiker
menar att oppositionen använder friskoletableringen för att profilera sig i
skolpolitiken och att de sa ja till de första friskolornas etablering av principiella
skäl. Intervjupersonen menar också att detta är på väg att ändras, att oppositionen
förespråkar en annan politik än majoritetens men att skillnaderna egentligen inte
är så stora. Från majoritetens sida försöker man skapa breda överenskommelser
över blockgränserna i skolpolitiken (intervju med företrädare för majoriteten (S),
Sundsvalls kommun, 090616). Att opposition och majoritet närmar sig varandra i
friskolefrågan bekräftas av företrädaren för skolförvaltningen som menar att
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oppositionen nu har en delvis annan syn på friskolorna än tidigare. De har blivit
varse de negativa aspekterna som en överetablering innebär. Företrädaren menar
att politikerna håller på att ena sig i frågan (intervju med företrädare för
skolförvaltningen, Sundsvalls kommun, 080421). Från oppositionens sida hävdar
man dock att skillnaderna i dagsläget är större och att det finns en central
skiljelinje mellan de båda blocken. Oppositionsföreträdaren menar också att det
finns tecken på att partierna håller på att närma sig varandra (intervju med
företrädare för oppositionen (M), Sundsvalls kommun, 090609).
Några intervjupersoner beskriver gymnasieskolans organisering i Sundsvalls
kommun som centralstyrd. Organisationen för skolan har under årens lopp
genomgått en rad förändringar. Chefen för förvaltningen ansvarar för förskola,
grundskola och gymnasieskola. Skolchefens ledningsgrupp består av en grupp
biträdande skoldirektörer. För gymnasieskolan finns en gymnasiechef samt ett
antal rektorer under skolchefen. Det är en tämligen rak linje från skoldirektören,
via gymnasiechefen till programrektorerna. Utvecklingen i förvaltningen är att
skolan blir allt mer centraliserad. Företrädaren för förvaltningen menar att i sådana
stora organisationer som Sundsvalls gymnasieskola är det svårt att decentralisera
ansvaret. Det har inte fungerat i kommunen, utan man jobbar mer med att
centralisera organisationen (intervju med företrädare för skolförvaltningen,
Sundsvalls kommun, 080421). Detta bekräftas av oppositionsföreträdaren som
menar att det pågår en ”benhård” centralstyrning i kommunen. Hela
ledningsorganisationen beskrivs som centralstyrd. Från oppositionens sida har
man drivit frågan att vissa funktioner ska centraliseras, medan en del av ansvaret
ska decentraliseras, bland annat vissa pedagogiska och ekonomiska frågor och
ansvaret för dessa. De förändringarna skulle göra skolan mer konkurrenskraftig i
kommunen.

Oppositionsföreträdaren

menar

också

att

kommunen

ska

decentralisera kvalitetsansvaret till de enskilda skolorna eftersom kvaliteten är
deras fråga (intervju med företrädare för oppositionen (M), Sundsvalls kommun,
090609). Oppositionen driver förslaget att öka decentraliseringen så att besluten
fattas på lägsta möjliga nivå.
8.1.2 Skolinspektionen
Skolinspektionens roll och friskolornas etablering är ofta en stötesten i
kommunerna. Kommunerna menar att Skolinspektionens inflytande är för stort. I
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mångt och mycket belyser synen på Skolinspektionen spänningen mellan central
och lokal politisk nivå. En företrädare för förvaltningen i Sundsvalls kommun
menar att trots att kommunen ofta har sagt nej till friskolornas ansökningar så har
Skolinspektionen bifallit desamma. Det går inte att tolka på något annat sätt än
statlig, ideologisk styrning, enligt intervjupersonen. Staten vill att det ska bli fler
fristående skolor och därför lyssnar man inte på kommunerna. Så länge friskolorna
kan visa att de har en ordnad ekonomi så säger Skolinspektionen alltid ja, oavsett
vilka

argument

kommunen

lyfter

fram

(intervju

med

företrädare

för

skolförvaltningen, Sundsvalls kommun, 080421).
En företrädare för majoriteten menar att Skolinspektionen genom sitt sätt att agera
sätter kommunerna i en mycket besvärlig situation. I synnerhet nu när
barnkullarnas storlek minskar och det blir övertalighet i kommunen. Det skapar en
stark oro i kommunen när lärare måste flyttas och fungerande strukturer måste
slås sönder (intervju med företrädare för majoriteten (S), Sundsvalls kommun,
090616). Ett annat problem som intervjupersonen lyfter är att kommunerna har så
lite

inflytande

över

friskolornas

verksamhet.

Skolinspektionen

har

det

övergripande ansvaret för tillsynen och är den myndighet som sköter
tillståndsgivningen, men det är kommunerna som betalar. Intervjupersonen menar
att kommunerna borde få ett större ansvar för verksamheten i de fristående
skolorna för att kunna styra dem bättre. (intervju med företrädare för majoriteten
(S), Sundsvalls kommun, 090616). Eftersom kommunen har finansieringsansvaret
vill kommunerna också ha ansvaret för tillsynen i skolorna, eller åtminstone ett
större ansvar för kvaliteten.
8.1.3 De fristående skolorna
De fristående skolorna kan grovt sett delas upp i två typer: de som tillhör en
skolkoncern och de som inte gör det. De skolor som tillhör något av de stora
utbildningsföretagen har ofta en väl utvecklad idé om lärande och ett koncept där
de försöker förverkliga sin pedagogiska idé. De enskilda friskolorna som inte
tillhör någon koncern har ofta lika väl utvecklade pedagogiska idéer och koncept,
men driften av verksamheten kan se olika ut. En viktig skillnad är också att dessa
skolor inte drivs som och av ett företag.
Skolorna som drivs av koncerner är uppbyggda ungefär som ett företag. Det finns
en vd, vice vd, ofta en regionchef samt en rektor som är chef för respektive skola.
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En företrädare för en friskola som tillhör ett stort utbildningsföretag, menar att de
försöker arbeta på samma sätt som en traditionell skola, om än med några andra
inslag. Den aktuella skolan jobbar i lärarlag och varje program har en ansvarig
lärare som kallas profillärare och har ett ekonomiskt ansvar för programmet.
Personalansvaret ligger hos rektor. Profillärarna är arbetsledare och driver och
utvecklar programmen. När det gäller pedagogisk modell använder den aktuella
skolan PBL; problembaserat lärande. Genom modellen vill man komma bort från
den traditionella katederundervisningen. Skolan arbetar också i tretimmarspass
där de exempelvis har matematik på förmiddagen och svenska på eftermiddagen
för att eleverna ska få möjlighet att arbeta med ämnet under en längre
sammanhållande period under dagen. Med så långa lektioner får lärarna möjlighet
att lägga upp undervisningen på ett helt annat sätt än med traditionella 40- eller
60-minuterslektioner. Rektorns roll på skolan är i stort sett densamma som en
verksamhetschef för ett företag, det vill säga att leda och utveckla verksamheten
(intervju med företrädare för fristående skola, Sundsvalls kommun, 070221).
Tanken med PBL är att sätta eleven i centrum och låta denne fördjupa sig i ett eget
valt problem. I den typen av undervisningsmodell ges individen ett tämligen stort
inflytande.
En annan företrädare för en friskola säger att skolan praktiserar en modell där
eleverna har variabel studietakt. Behöver eleven mer tid än tre år för sina studier så
får den det. Studietakten är individuell och bestäms av varje individ.
Intervjupersonen menar också att fördelen med att arbeta i en friskola är friheten
att kunna gå utanför ramarna och inte behöva ta hänsyn till politiska beslut.
Ansvaret i en friskola kan delvis vara större på grund av att det inte finns en
politisk organisation som beslutar vad verksamheten ska genomföra. I en friskola
finns inte den överbyggnaden. Besluten i en friskola är också snabba, det gå fort att
genomföra något (intervju med företrädare för fristående skola, Sundsvalls
kommun, 070219).
En annan intervjuperson utvecklar detta med avsaknaden av politik och menar att
skillnaden mellan att arbeta i en friskola och i en kommunal skola är att i friskolan
har personalen större möjlighet att jobba med de pedagogiska frågorna och lägger
all energi i organisationen. Som lärare i den kommunala organisationen gick
mycket tid åt till att tolka politiska beslut, diskutera med överordnande och arbeta
fram underlag åt den kommunala byråkratin (intervju med företrädare för
fristående skola, Sundsvalls kommun, 070222). En annan intervjuperson menar att
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friskolans styrka ligger i det stora handlingsutrymmet. Även om det finns centrala
direktiv och ett ramverk är skolorna själva relativt fria att fylla det med eget
innehåll. Tolkningsutrymmet av de centrala direktiven från koncernnivån är stort
för den här aktuella friskolan (intervju med företrädare för fristående skola,
Sundsvalls kommun, 100519).
En friskola påpekar att en fördel som de kommunala skolorna inte har är
möjligheten att utöka lärarnas arbetstid. På den aktuella skolan jobbar lärarna 40
timmar med fem timmars förtroendetid. I den kommunala skolan har lärarna ofta
en arbetstid på 30 timmar med 10 timmars förtroendetid. För friskolan innebär det
att lärarna är på skolan från 8–17 eftersom policyn är att lärarna ska finnas på
skolan när eleverna är där. Enligt intervjupersonen är detta ett resultat av att
friskolorna måste tänka mer på ekonomisk effektivitet än vad de kommunala
skolorna är tvungna att göra. Friskolorna måste använda sina resurser så effektivt
som möjligt och eftersom personalen är den största kostnadsposten gäller det att
använda den så effektivt som möjligt (intervju med företrädare för fristående
skola, Sundsvalls kommun, 091208).
Storleken begränsar styrningen för de fristående skolorna. De har inte samma
utvecklade organisation som de kommunala skolorna och oftast har de inte heller
samma resurser. De kommunala skolorna har haft många år på sig att bygga upp
sina resurser.
8.1.4 De kommunala skolorna
Ansvaret för de kommunala skolorna har beskrivits som centraliserat i tidigare
avsnitt. En företrädare för en kommunal skola menar att det ekonomiska ansvaret i
de kommunala skolorna endast är en chimär och att det egentliga ekonomiska
ansvaret finns högre upp, hos gymnasiechefen. Intervjupersonen menar att om
någon i ledande ställning vid en gymnasieskola inte sköter ekonomin får det inte
några direkta konsekvenser. Enligt intervjupersonen tyder detta på en i grunden
centralistisk styrning,

vilken har ökat under

senare år. Tidigare hade

verksamheterna ett större ansvar. Kommunen har centraliserat allt mer av
ansvaret, med början i den nya gymnasieorganisationen. Det finns dock tendenser
att vissa funktioner kommer att decentraliseras, exempelvis kvalitetsansvaret. Ett
resultat av att friskolorna har etablerat sig är att kommunen centraliserar vissa
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delar och decentraliserar andra. När det gäller eleverna och deras sökmönster,
samt hur utbildningen organiseras, så menar intervjupersonen att stora delar av
ansvaret måste delegeras till verksamheterna. Många organisationsfrågor sköts
bäst i verksamheten där man har en relativt god uppfattning om hur ungdomarnas
efterfrågan på utbildning ser ut, vilka intressen de har, vad de söker och varför. I
det avseendet måste centralstyrningen minska (intervju med företrädare för
kommunal gymnasieskola, Sundsvalls kommun, 100521).
Skolornas sätt att lära ut och organisera sin utbildning har förändrats och
marknadsföringen spelar en allt större roll. Detsamma gäller samarbetet med
externa aktörer. En företrädare för en kommunal skola uppger att man har ett väl
utvecklat samarbete med Mittuniversitetet, framför allt inom naturvetenskapliga
ämnen. Universitetet finns med vid laborationerna och hjälper till med personal
och skolan får tillgång till deras lokaler. Universitetet bistår också med handledare
till specialarbetet under sista terminen för treorna. Det här är ett sätt för skolan att
höja kvaliteten i utbildningen. Skolan arbetar också med flexibla scheman. På den
här skolan är måndagarna fria och lärarna i lärarlaget kan då erbjuda eleverna
fördjupning inom något ämne. Inom exempelvis biologin kan det innebära att ge
sig ut på exkursion (intervju med företrädare för kommunal gymnasieskola,
Sundsvalls kommun, 100520).

8.2 Umeå – den nätverksstyrda kommunen
8.2.1 Den förvaltningspolitiska nivån i kommunen
Målstyrning har ställt kommunerna inför en rad nya utmaningar. En är att de
måste lära sig hantera det nya sättet att styra, där uppdelningen mellan politik och
förvaltning blir tydligare och politikernas roll förändras. Politikerna ska formulera
målen, vilket kräver omställningar i den politiska organisationen. En företrädare
för den politiska oppositionen menar att det har tagit tid för politikerna att lära sig
målstyrning, både gällande uppdelningen mellan politik och förvaltning och
framför allt hur målformuleringsarbetet ska gå till. I början var nämnden alldeles
för ambitiös i sitt målformuleringsarbete och har allt mer gått mot att använda sig
av färre mål. Målen måste ha substans för verksamheten och ska inte finnas för sin
egen skull. Genom att formulera relevanta mål ökar också målens legitimitet ute i
verksamheterna. Det tog många år för nämnden och de politiskt ansvariga att
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komma in i hur målstyrningen fungerar. Intervjupersonen menar också att
målstyrningen nu har fått genomslag ute på skolorna, men att det tog flera år
innan den nådde ut med full kraft (intervju med företrädare för oppositionen (C),
Umeå kommun, 100504).
Målstyrningens syfte är att öka tydligheten i styrningen, framför allt vad som är
politikens respektive förvaltningens roll. En företrädare för majoriteten menar att
styrkan i målstyrningen är tydligheten. Det har resulterat i att Umeå kommun
funderar på att utveckla politiken som en beställarfunktion. Därigenom tydliggörs
ansvaret och det blir lättare att hitta rätt kompetens. Det nya systemets fördelar är
att de politiska besluten tydliggörs, det som politikerna har beställt. Redan i dag
finns

en

rad

fördelar

med

målstyrningen

som

återkopplar

till

det

förändringsarbete som sker i kommunen, det har bland annat blivit lättare att följa
upp och utvärdera de politiska besluten. Det är också lättare att se de politiska
prioriteringarna. Den stora utmaningen med målstyrningen är att få alla att gå åt
samma håll i en stor organisation, samt att en kommun inte får slarva med
måluppföljningen (intervju med företrädare för majoriteten (S), Umeå kommun
100504). Att fördjupa målstyrningsarbetet är ett sätt att få en bättre styrning av
verksamheten. Ett annat sätt är att förändra organisationen. För att få en bättre och
mer precis politisk styrning av skolan genomförde kommunen en stor
omorganisation av skol- och gymnasieförvaltningen för ett antal år sedan.
I början av 2000-talet hade Umeå kommun en enda skolförvaltning som omfattade
förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Kommunen upptäckte
att fokus framför allt låg på de yngre åldersgrupperna och att gymnasieskolan blev
en

tämligen

perifer

företeelse.

Då

separerades

gymnasieskolan

och

vuxenutbildningen från grund- och förskolan för att ge ökad fokus på
ungdomarnas utbildning. Det blev en tydligare uppdelning i och med att de olika
utbildningarna fick egna nämnder med tillhörande förvaltning. Kommunen har
också vidtagit en del andra åtgärder för att förtydliga styrningen av
gymnasieskolan. Bland annat har den kommunala kvalitetsredovisningen kopplats
till skollagen och den statliga läroplanen. I det tidigare systemet hade rektor två
styrsystem att förhålla sig till. Med det nya sättet blir styrningen av skolan
tydligare och rektor har bara ett styrsystem att ta hänsyn till (intervju med
företrädare för skolförvaltningen, Umeå kommun 100512). Anledningen var alltså
att kommunen hade en svårstyrd organisation, men genom förändringen hoppas
kommunen att styrningen blir mer tydlig.
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Politisk styrning handlar ofta om ideologi och ideologiska ställningstaganden. Som
tidigare nämnts är frågan om friskolor tämligen ideologiskt laddad. I Umeå
kommun menar en företrädare för den politiska oppositionen att inställningen till
de fristående skolorna varierar och att det kommer att dröja innan det finns en
total samsyn. Men när etableringstrycket är hårt på kommunen kan oppositionen
inte heller bara bifalla alla ansökningar. Intervjupersonen menar också att det inte
är säkert att den politiska majoriteten är mest negativ till friskolorna. Det kan
finnas ett större motstånd inom förvaltningen (intervju med företrädare för
oppositionen (C) Umeå kommun, 100504).
8.2.2 Skolinspektionen
Umeå kommun har lämnat ett antal yttranden över friskoleetableringar till
Skolinspektionen. Myndigheten har dock fattat andra beslut än de som kommunen
föreslagit i sina yttranden. Den politiska majoriteten anser att friskolorna ska vara
ett komplement till den utbildning som redan finns i den kommunala skolan och
friskolorna (intervju med företrädare för majoriteten (S), Umeå kommun 100504).
Intervjupersonen menar också att de första etableringarna välkomnades av
kommunen eftersom friskolorna tog hand om ett stort antal elever som inte fick
plats i de kommunala skolorna. Tack vare det behövde den kommunala
organisationen inte byggas ut. Varefter elevunderlagen kommer att minska är den
stora utmaningen att ställa om organisationen för att kunna klara det. Det är
fortfarande ett stort tryck av nya skolor som vill etablera sig i kommunen.
Om alla ansökningarna för gymnasieskolan går igenom finns det en överkapacitet
på ca 1 200 platser i Umeå kommun. Det finns alltså 1 200 tomma platser i de
kommunala och fristående skolorna, i förhållande till barnkullarnas storlek.
Intervjupersonerna menar att det här visar på problemet med att Skolinspektionen
har tillståndsrätten och att kommunerna inte har så mycket att säga till om.
Kommunen ska enligt skollagen erbjuda ett allsidigt utbud och det händer att
Skolinspektionen säger nej till en friskola på grund av att den utbildningen redan
finns i kommunen, men det sker i alldeles för liten utsträckning. Bedömningarna
som görs och den lagstiftning som finns är alldeles för ideologiska (intervju med
företrädare för skolförvaltningen, Umeå kommun, 100512). Den stora utmaningen
för kommunen är alltså att ställa om sin verksamhet. I Umeå råder dock, enligt min
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tolkning, inställningen att det är Skolinspektionen som styr etableringarna och att
det inte finns så mycket att göra, mer än att anpassa verksamheten efter de nya
förutsättningarna.
8.2.3 De fristående skolorna
Några intervjupersoner tycker att en av fördelarna med friskola är friheten och
avsaknaden av politisk styrning. Flera skolor jobbar också efter de kommunala
skolmålen och de mål som skolan eller koncernen själva satt upp, samt efter de mål
som har formulerats av regering och riksdag. Ur det perspektivet styrs de
fristående skolorna ofta på samma sätt som de kommunala skolorna. Det finns
dock en viktig skillnad, vid sidan om huvudmannaskapet. De fristående skolorna
drivs i många fall efter ett ganska tydligt, utarbetat koncept.
En företrädare för en fristående skola menar att det i grunden inte är så stor
skillnad mellan en kommunal skola och en friskola. De jobbar i stort sett efter
samma måldokument och i många fall samma lagstiftning, men friskolan driver
sin rörelse mer affärsmässigt och effektivare än den kommunala skolan.
Intervjupersonen menar att en viktig skillnad är att den aktuella friskolan jobbar
med ett individbaserat lärande där individen sätts i centrum. Intervjupersonen
framhåller också:
Det här är ju ett företag först och främst och därefter en skola. I de
kommunala skolorna ser man att det är en skola. (intervju med
företrädare för fristående skola, Umeå kommun, 091028.)
Något som skiljer denna friskola från en kommunal skola är också de
företagsvärderingar som styr. De påverkar den aktuella skolan genom bland annat
en större centralstyrning och mindre möjligheter till lokala avvikelser. En risk med
en sådan verksamhet är att företagets profitinriktning går före de pedagogiska
värderingarna och målet att driva en kvalitetsmässigt bra utbildning. Det kan vara
svårt att förena marknadskrafter med uppdraget att utbilda. Detta innebär att den
här skolan skiljer sig från många av de andra fristående skolorna. I de andra fallen
är den drivande kärnan i verksamheten ofta det pedagogiska konceptet.
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En företrädare för en skola som drivs av en stor koncern menar att fördelen med
att jobba på en skola som har ett ekonomiskt tänkande är att det går att driva en
effektiv verksamhet, det vill säga att det finns fördelar i själva förhållningssättet till
verksamheten. Skolans personal lär sig att prioritera kärnverksamheten (intervju
med företrädare för fristående skola, Umeå kommun, 091028 B). Om effektivitet
och företagsorienterade värderingar ofta styr de fristående skolorna som tillhör
koncerner, så finns det andra framträdande värden hos de som inte tillhör någon
koncern. En företrädare för en skola som inte tillhör en koncern menar att detta att
själv få bygga upp en verksamhet utifrån en pedagogisk idé, och att anpassa den
till lokala förutsättningar, det ger en väldig frihet i sättet att arbeta.
Att jobba i en friskola innebär en skillnad mot de kommunala skolorna.
Friskolorna är inte skolan inte direkt är underställd det politiska systemet.
En intervjuperson menar att många som arbetar på friskolor har sökt sig dit av den
anledningen, för att få slippa den politiska styrningen som kan upplevas som stel
och byråkratisk (intervju med företrädare för fristående skola, Umeå kommun,
091028, A). En annan intervjuperson från en fristående skola lyfter också att
flexibiliteten är större i de fristående skolorna jämfört med de kommunala. En
kommunal skola har ofta en historia. Allt har gjorts tidigare, det finns strukturer
att använda sig av (intervju med företrädare för fristående skola, Umeå kommun,
091026). En intervjuperson menar att fördelen med att arbeta på en friskola är att
det kollegiala inflytandet är större än inom den kommunala skolan. Den
kommunala skolan upplevs som mer toppstyrd. Inom den aktuella skolan arbetar
de mycket med kollegialt, horisontellt, ledarskap. Intervjupersonen upplever också
att engagemanget är större, jämfört med i den kommunala skolan (intervju med
företrädare för fristående skola, Umeå kommun, 100601).
Som tidigare har nämnts är de relativt välutmejslade koncepten starkt drivande
faktorer i de fristående skolornas verksamhet. Koncepten bygger ofta på att aktörer
utanför skolan, direkt eller indirekt, kan påverka skolornas undervisning och
organisation. En av friskolorna i Umeå startade eftersom man upplevde att det
saknades en teoretisk utbildning med koppling till det omgivande samhället.
Skolan arbetar nära det omgivande samhället i sin undervisning. En stor del av
utbildningen är förlagd till APU. Skolan arbetar också mycket med individbaserat
lärande som innebär att eleven har stort inflytande över undervisningen. En del av
skolans koncept är att utgå från individens drömmar, mål och visioner i
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undervisningen (intervju med företrädare för fristående skola, Umeå kommun,
091028). Det omgivande samhället får alltså en ganska stor plats i undervisningen.
När det gäller yrkesutbildningarna så har olika branschorganisationer tämligen
stort inflytande över utbildningens utformning. En intervjuperson vittnar om att
de kan ha synpunkter på vilka elever som tas in. Skolan har exempelvis fått
påtryckningar från olika branschorganisationer att inte ta in elever med
exempelvis läs- och skrivsvårigheter eller andra typer av problem. Bara de bästa
eleverna ska tas in på dessa utbildningar. Intervjupersonen menar att
samhällsansvaret helt har försvunnit. Företagen vill tjäna pengar och då finns det
inte plats för elever som har någon form av problem (intervju med företrädare för
fristående

skola,

Umeå

kommun,

091026).

Detta

pekar

på

att

branschorganisationerna har ett stort inflytande över utbildningarna, men att
inflytandet inte bara handlar om skolornas utbildning utan de vill även styra vilka
elever som tas in.
8.2.4 De kommunala skolorna
Omorganiseringen av förvaltningen i början av 2000-talet var en stor reform i
Umeå kommun. Då separerades nämnden för grundskolan och förskolan från
gymnasieskolans nämnd och förvaltning. Genom det har kommunen ökat
tydligheten och kraften i styrningen av gymnasieskolan. Efter reformen har de
kommunala skolorna genomgått organisationsförändringar som har inneburit ett
förändrat operativt ansvar. Gymnasieskolans organisation består nu av tre
verksamhetschefer och programrektorer. Den tidigare organisationen bestod av en
rektor och biträdande rektor. De biträdande rektorernas roll var mer administrativ
och de hade inte så mycket med den pedagogiska verksamheten att göra. Den nya
organisationen med verksamhetschefer som ansvarar för fler frågor än
gymnasieskolan, har tydliggjort rektorns roll: att utveckla det pedagogiska
ansvaret. Det pedagogiska ansvaret är decentraliserat till skolnivå, tillsammans
med ett visst ekonomiskt ansvar. Rektorernas uppdrag har också förtydligats inom
gymnasieskolorna i kommunen. Genom att rektorerna har ett visst ekonomiskt
ansvar för de program de svarar för, har det ekonomiska ansvaret decentraliserats
i organisationen, närmare lärare och elever. Programrektorerna ansvarar för
programbudgeten och ekonomiansvaret kan sträcka sig över två–tre program,
vilket skapar bättre balans i verksamheten. Pengar kan flyttas mellan de olika
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programmen, beroende på var behoven finns. Förvaltningen försöker styra så
mycket

som

möjligt

genom

verksamhetsplanen,

som

är

det

centrala

styrdokumentet för den kommunala skolan, och kvalitetsredovisningarna som är
intimt sammankopplade med de nationella målen för skolan (intervju med
företrädare för skolförvaltningen, Umeå kommun, 100512).
Lärarna har en viktig roll i den decentraliserade organisationen. En företrädare för
en kommunal skola säger att den kommunala skolan allt mer bygger sin
verksamhet kring lärare och elever. Läraren som individ spelar en allt större och
viktigare roll och har mycket fria tyglar att bygga upp sin undervisning efter eget
huvud. Lärarna använder därför mer planeringstid, men genom att de arbetar mer
med förberedelser hoppas man kunna bygga upp en högre kvalitet i
undervisningen (intervju med företrädare för kommunal skola, Umeå kommun,
100503).
På verksamhetsnivå försöker kommunen också styra efter de enkäter som skickas
ut till både elever och personal för att fånga upp åsikter i verksamheterna.
Enkäterna är också ett sätt för kommunen att kartlägga varför vissa elever
exempelvis hoppar av skolan (intervju med företrädare för skolförvaltningen,
Umeå kommun, 100512).
Den kommunala skolan har decentraliserats och man försöker i större utsträckning
att arbeta i lärarlag där eleven står i centrum. Lärarna i lärarlaget ska finnas runt
eleven och elevens behov ska stå i centrum. Lärarna ska exempelvis kunna
diskutera vad varje elev behöver för att förbättra sina resultat. I det arbetet ska hela
lärarlaget finnas med. Lärarna ska också kunna anpassa undervisningen efter
elevens behov. Om en elev klarar svenskundervisningen bra men har problem med
matten så ska lärarlaget kunna besluta att mer resurser ska läggas på
matematikundervisningen. Det viktiga är helheten (intervju med företrädare för
kommunal skola, 100503). Eleven får alltså mer plats i den kommunala skolan och
det är elevens behov som ska styra undervisningen. Det visar också att
kommunens ekonomiska styrsystem bland annat styrs av elevens kunskaper.
En annan intervjuperson från en kommunal skola säger att individen tar allt mer
plats i undervisningen. Individens perspektiv har blivit det centrala. Från
elevernas val av utbildning till hur lärarna organiserar undervisningen finns det ett
starkt individperspektiv och en stor frihet. Under hela processen är dock eleven i
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centrum. Skolorna tar stor hänsyn till elevernas intresse och vilja och måste
anpassa sitt utbud efter elevernas efterfrågan och deras intresse (intervju med
företrädare för kommunal skola, 100504).

8.3 Gävle – den marknadsstyrda kommunen
8.3.1 Den förvaltningspolitiska nivån
Relationen mellan politiker och tjänstemän i en kommun är en central del av
styrningen av det lokala skolsystemet. I teorin har målstyrningen inneburit att
gränsen mellan politiker och tjänstemän blivit tydligare. Politikerna formulerar
målen och tjänstemännen ser till att de uppnås. En konsekvens av målstyrningen
är att tjänstemännens makt ökar, vilket bekräftas av en skolpolitiker. Gävle
kommun har ganska många heltidsanställda ordföranden. Tillsammans med
tjänstemännen kan de diskutera saker som inte de andra ledamöterna i nämnden
får veta. Intervjupersonen anser dock att de är tämligen öppna och att
tjänstemännen kan protestera mot ett förslag med motiveringen att åtgärden
kanske inte är den bästa för att uppfylla målen (intervju med företrädare för
opposition (M), Gävle kommun, 091112). Det viktiga med målstyrningen är att den
är trogen uppdelningen mellan politiker och tjänstemän, i annat fall förlorar den
sin poäng. Den bygger på att politikerna formulerar målen och att tjänstemännen
ser till att de uppnås. En företrädare från den kommunala förvaltningen säger
följande:
Politikernas roll är att fastställa våra riktlinjer och vi som tjänstemän
måste vara trogen den bodelningen. Formuleringen ligger hos politiken och
vi ska verkställa på olika nivåer. Det tycker jag vi klarat bra här. Men vi
har också haft bra politiker här. (intervju med företrädare för
skolförvaltningen, Gävle kommun, 091113.)
Målstyrningen ställer alltså krav på att politiker och tjänstemän håller sig till den
förutbestämda uppdelningen. I annat fall förlorar målstyrningen sin styrka och
skillnaden mellan politikernas och tjänstemännens funktioner försvinner.
Målstyrningen förutsätter också att politikerna är väl förtrogna med den
verksamhet de är satta att styra. De som formulerar målen måste förstå vilken nivå
de initiala målen ska vara på. Målen får inte vara för konkreta på den politiska
nivån, utan graden av konkretion ska öka ju länge ned i organisationshierarkin
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man kommer. För att klara detta krävs goda kunskaper om verksamheten. En
företrädare för den kommunala förvaltningen menar att aktörerna i systemet måste
lita på varandra för att målstyrningen ska fungera optimalt. Varje nivå måste få ett
tämligen stort ansvar, vilket innebär att målstyrning förutsätter en hög grad av
decentralisering. Intervjupersonen menar vidare att systemet ställer stora krav på
cheferna

som får

ett

stort eget

ansvar

(intervju

med

företrädare

för

skolförvaltningen, Gävle kommun, 091113). En skolpolitiker säger följande
angående chefernas position:
Har man skickliga och duktiga förvaltningschefer som genomför målen på
ett sätt som passar förvaltningen så går det ju bra. Och det är en del som
har lyckats alldeles utmärkt med det, medan andra inte har gjort det.
(intervju med företrädare för oppositionen (M), Gävle kommun,
091112.)
I en målstyrd organisation har cheferna alltså ett stort ansvar för hur väl
målstyrningen lyckas i verksamheterna. Ur det perspektivet får tjänstemännen i en
målstyrd organisation ett större inflytande över genomförandet av det politiska
systemet, än om systemet är mer detaljreglerat. I ett regelstyrt system har
politikerna ett större inflytande eftersom de fattar beslut om vilka regler som ska
gälla.
Relationen mellan oppositionen och majoriteten är också central när det gäller vem
som styr utbildningspolitiken på lokal nivå. Friskolornas etablering är en tämligen
laddad politisk fråga med en ganska tydlig uppdelning mellan de båda blocken.
En företrädare för oppositionen menar att majoriteten i Gävle kommun konsekvent
avslår ansökningar från friskolorna och att oppositionen då brukar reservera sig
mot besluten. Vidare menar intervjupersonen att man från oppositionens sida är
för friskolorna, men att utvecklingen har lett till ett alldeles för stort
etableringstryck på kommunen. Istället för att bara tillstyrka av princip, gör man
från oppositionens sida en prövning från fall till fall. Oppositionsföreträdaren
säger också att bedömningen om en friskola ska få etablera sig eller inte i
kommunen måste bygga på vad som är praktiskt möjligt. Det finns en stor risk att
många skolor får det svårt när elevkullarna börjar minska (intervju med
företrädare för oppositionen (M), Gävle kommun, 091112).
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En företrädare för den politiska majoriteten menar att de båda blockens politiska
uppfattning, skiljer sig till viss del, men att skillnaden inte är så stor. Nämnden har
varit helt enig i besluten att säga nej till etableringen av friskolor. Majoriteten delar
oppositionens syn på att vissa skolor har ett existensberättigande i kommunen om
de tillför något i form av utbud eller pedagogiskt upplägg. Intervjupersonen menar
att det kan vara så att oppositionen ibland säger ja av ren princip, för att markera
att man är mer positiv till friskolorna än vad majoriteten är. Det finns dock
konsensus mellan blocken i nämnden att den kommunala skolan är bra och att den
ska värnas så långt det är möjligt. Enligt intervjupersonen har friskolornas
etablering inneburit att det har börjat läcka pengar ur den kommunala
organisationen, men inom nämnden är man överens om att den kommunala
verksamheten går först (intervju med företrädare för majoriteten (S), Gävle
kommun, 090912). Skillnaderna mellan blocken är små när det gäller det praktiska
arbetet i nämnden och när olika styrdokument tas fram brukar de båda blocken
vara tämligen överens. Det råder alltså konsensus när måldokumenten för
verksamheten tas fram. Detta sker på olika nivåer i en kommun och en allt för stor
samsyn kan försvåra möjligheterna till att uttrycka avvikande åsikter. Det står
dock klart att i nämnden är man tämligen överrens om målskrivningarna.
Verksamheten i kommunen styrs av målen som tas fram i kommunfullmäktige, de
så kallade kommunledningsmålen. Utifrån dessa ska nämnden sedan utarbeta mål
som gäller för skolnämnden. De senare ska sedan omvandlas till en
verksamhetsplan som tas fram gemensamt, av politiker och tjänstemän. En
företrädare för oppositionen menar att det är viktigt att det finns en bred enighet i
nämnden så skolpolitiken ligger fast, även om kommunen byter majoritet. Sådana
svängningar skapar oro, vilket inte är bra för den verksamhet som bedrivs
(intervju med företrädare för oppositionen (M), Gävle kommun, 091112).
På lokal nivå uppger intervjupersonerna att det finns en tydlig uppdelning mellan
politiker och tjänstemän och att man försöker följa uppdelningen så långt det är
möjligt. Det finns också vissa skillnader i de blockens syn på de fristående
skolorna, även om skillnaderna tycks vara små när det handlar om den praktiska
politiken. Den politiska kulturen i Gävle ser i hög grad ut att kännetecknas av
konsensus, där både majoritet och opposition värnar om den kommunala skolan.
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8.3.2 Skolinspektionen
Skolinspektionen har två funktioner i det nya skolsystemet: dels att följa upp att de
nationella skolplanerna följs, dels att bedöma om friskolor som ansöker om att få
etablera sig i en kommun är berättigade till kommunalt bidrag. Tillsammans med
kommunerna har Skolinspektionen också ansvaret för att följa upp kvaliteten i de
fristående skolorna.
Eftersom Skolinspektionen bedömer om friskolorna har rätt till kommunalt bidrag
så har staten ett relativt stort inflytande när det gäller friskolornas etablering i
kommunerna. En skolpolitiker säger följande, angående hur systemet är
konstruerat:
Skolsystemets konstruktion gör att skolinspektionen har ganska mycket
makt. Kommunerna betalar, medan Skolinspektionen godkänner och det
där har ju väckt en hel del irritation ute i kommunerna. (intervju med
företrädare för oppositionen (M), Gävle kommun, 091112.)
En företrädare för majoriteten instämmer och menar att eftersom kommunerna
betalar för verksamheten så borde de också ha större kontroll över friskolornas
etablering. Kommunen har framfört den kritiken till Skolinspektionen. Samtidigt
menar man att det ligger i systemets konstruktion att regering och riksdag
bestämmer över skolan, medan kommunerna finansierar och genomför.
Intervjupersonen menar också att kommunerna ska ha större insyn i friskolorna än
vad de har i dag. Kommunerna borde ansvara för den grundläggande tillsynen av
friskolorna, medan Skolinspektionen granskar kommunernas arbete (intervju med
företrädare för majoriteten (S), Gävle kommun, 090912). En företrädare för
förvaltningen menar att kommunerna blir gisslan i den nuvarande situationen. De
har rätt att yttra sig över etableringen, men tycker att de har svårt att få gehör för
sina argument hos Skolinspektionen. Kommunerna har också vissa möjligheter att
kvalitetskontrollera de fristående skolorna, men det övergipande ansvaret har
staten genom Skolinspektionen. Förvaltningsföreträdaren menar att friskolorna
kan ses som statliga entreprenader som kommunen har ett tämligt begränsat
inflytande över. Problemet är att kommunerna samtidigt har finansieringsansvaret
för friskolorna. En lösning kan vara att ta fram entreprenader på utbildning som
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ett antal utförare får konkurrera om. Ett annat alternativ kan vara att kommunerna
får ta ett större ansvar över etableringarna. De skulle då lättare kunna undvika
risken för överetableringar (intervju med företrädare för skolförvaltningen, Gävle
kommun, 091113).
Gävle kommuns inställning till systemets konstruktion och att Skolinspektionen
ansvarar för friskolornas etablering, är att det från kommunens håll är svårt att
påverka. Uppfattningen är att kommunen måste acceptera de skolor som vill
etablera sig och att de inte har så mycket att säga till om.
8.3.3 De fristående skolorna
De fristående skolorna har stora möjligheter att bestämma över sin egen
organisation och vilka program de ska ge på de orter där de väljer att etablera sig.
Indirekt påverkar friskolorna det lokala skolsystemet eftersom deras etablering
tvingar den kommunala skolan att ändra sitt sätt att arbeta. Detta belystes bland
annat i det förra kapitlet. Till skillnad från de kommunala skolorna har de
fristående skolorna en stor frihet att bestämma hur deras organisation ska se ut.
Den kommunala skolan är skyldig att erbjuda de nationella programmen, vilket
den fristående skolan inte är.
De fristående skolorna i Gävle kommun tillhör skolkoncerner som har flera skolor
runt om i landet. Grundkonceptet när det gäller vilka utbildningar som företaget
erbjuder bestäms centralt. Därutöver kan det förekomma lokala avvikelser och alla
program erbjuds inte på alla orter. Innan programutbudet bestäms går skolorna
ofta in och undersöker hur marknaden ser ut och vilka program som är lämpliga
att erbjuda på orten. Skolorna har inte heller någon tradition att falla tillbaka på,
som de kommunala skolorna, utan de måste bygga upp sina strukturer från
grunden. En intervjuperson menar att en lärare i en friskola i regel har många fler
arbetsuppgifter, än en lärare i en kommunal skola. Eftersom friskolan inte har
funnits så länge måste personalen ofta ägna tid åt att bygga upp strukturer. Detta
tar resurser som annars kunde ha lagts på skolutveckling och pedagogisk
utveckling. Intervjupersonen menar vidare att det är ganska lätt för personalen på
en fristående skola att påverka sin arbetssituation, men de tillbringar mer tid på
skolan och har en större arbetsbörda än sina kollegor på den kommunala skolan.
När det gäller undervisningstid så följer friskolan samma plan som de kommunala.
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Friskoleeleverna har alltså lika många undervisningstimmar som eleverna i den
kommunala skolan (intervju med företrädare för fristående skola, Gävle kommun,
091113). Ofta präglas friskolorna också av en specifik pedagogisk idé som
konceptet är uppbyggt kring. Konceptet tas fram centralt och genomsyrar
utbildningen och de program som ges på olika orter. Det finns inga möjligheter för
de fristående skolorna att göra några avvikelser. En företrädare för en fristående
skola säger att konceptet är så pass styrt att skolan exempelvis har ett maxtak för
hur många elever som får gå på skolan. Konceptet innebär bland annat att skolan
ska ha små klasser och vara liten (intervju med företrädare för fristående skola,
Gävle kommun, 100428).
Friskolorna har ofta nära kontakt med företrädare för olika yrkesbranscher.
Skolornas profil bygger många gånger på att utbildningen ska vara nära den
verklighet till vilken eleverna utbildar sig. Eftersom många utbildningar är
beroende av APU behöver skolorna i sin tur ha goda kontakter med företrädare för
olika branscher. En företrädare för en friskola säger att skolans nisch är att erbjuda
verklighetskontakt i utbildningen, ett område där man menar att det offentliga
skolväsendet inte har lyckats. Eleverna på skolan erbjuds APU hos olika företag för
att få erfarenheter som kan vara bra att ha i det kommande yrkeslivet. Skolan
köper också tjänster av olika företag. Eleverna får till exempel öva på att köra
traktor och andra maskiner hos professionella maskinföretag. Därigenom kan
skolan driva utbildningen kostnadseffektivt (intervju med företrädare för
fristående skola, Gävle kommun, 091111). En företrädare för en annan friskola
uppger att skolan har täta kontakter med olika branscher för att stämma av hur
många elever man kan ha i sitt intag för de olika yrkesprogrammen. Skolans motto
är att eleverna ska vara anställningsbara. En bedömning av hur många elever
skolan kan utbilda görs för att optimera intaget i förhållande till behovet på
arbetsmarknaden (intervju med företrädare för fristående skola, Gävle kommun,
100428). Även på de teoretiska ytbildningarna finns täta kontakter med det
omgivande samhället (intervju med företrädare för fristående skola, Gävle
kommun, 091113). Externa aktörer har alltså ett tämligen stort inflytande över
utbildningen i de fristående skolorna. Påverkan är särskilt tydlig i de
yrkesinriktade utbildningarna.
En företrädare för en fristående skola menar att framgångsfaktorn för de fristående
skolorna ligger i att de är duktiga på att upprätta en relation med aktörer utanför
skolan. Skolan visar ett stort intresse för aktörerna som har ett inflytande på hur
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utbildningen organiseras och genomförs. Intervjupersonen beskriver relationen
med det omgivande samhället som en bytesrelation, där skolan har något att
erbjuda till exempelvis ett företag. Företrädaren menar att skolan inte bara kan
kräva olika saker av företagen som de samarbetar med, utan de måste ha något att
erbjuda, annars är det svårt att få samarbetet att fungera (intervju med företrädare
för fristående skola, Gävle kommun, 091111). Kontakten med det omgivande
samhället är alltså central för skolornas verksamhet. Den utgör i många fall
grunden för verksamheten och är inskriven i skolornas verksamhetsfilosofi. Utöver
det är skolorna ofta tämligen centralistiskt styrda, vilket bland annat syns i
ekonomistyrningen. Skolorna använder olika modeller för ekonomistyrning, men
styrningen sker ofta från huvudkontoret. Skolan får en månadspott med pengar
som ska täcka utgifterna. Utrymmet för en enskild skola att göra inköp är väldigt
begränsad (intervju med företrädare för fristående skola, Gävle kommun, 100428).
Ur det perspektivet är styrningen av de fristående skolorna tämligen centraliserad.
Styrningen är en blandning av centralism och decentralisering. Ekonomistyrning
är en funktion som är centraliserad och ligger på huvudkontoret, medan
exempelvis pedagogiska frågor har decentraliserats till rektor och lärare.
8.3.4 De kommunala skolorna
Kommunledningsmålen som fastställs av kommunfullmäktige är grunden för
styrningen av de kommunala skolorna. Dessa mål ska sedan omvandlas till mål för
den aktuella verksamheten. Därefter fastställer nämnden en verksamhetsplan som
styr de kommunala skolornas verksamhet. Verksamhetsmålen ska relateras till de
nationella mål som finns för skolan. Både de nationella målen och de som har
fastställts på kommunal nivå ska uppfyllas. I Gävle kommun är det operativa
ansvaret för skolans verksamhet tämligen decentraliserat. En skolpolitiker säger
följande om hur ansvaret är delegerat till verksamheterna:

Vi jobbar mycket med att ansvaret för budget och ansvaret för personal är
delegerat ut till verksamheterna. I princip är det samma spelregler för våra
skolor som för friskolorna. (intervju med företrädare för majoriteten
(S), Gävle kommun, 090912.)
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Uttalandet får stöd av en oppositionspolitiker som menar att skolan har överlåtit
mer av ansvaret till personalen. Lärarna har fått ett större inflytande, vilket innebär
att de har blivit mer medvetna om sin situation och sitt arbete. Lärarnas arbete har
stor betydelse för om skolan ska få några elever eller inte (intervju med företrädare
för oppositionen (M), Gävle kommun, 091112). Enligt dessa intervjupersoner har
alltså inflytandet från skolpersonalen ökat.
Ett syfte med att decentralisera huvudmannaskapet för skolan var att lärare och
personal skulle få ökat inflytande. Från verksamhetshåll anser man i Gävle
kommun, att man har ett tämligen stort inflytande över verksamheten. De enskilda
skolorna har ett tämligen långtgående eget ansvar när det gäller personalfrågor
och ekonomifrågor. Skolorna förväntas ta ett mycket stort ansvar själva. Skolorna
genomför också elevvårdsenkäter där de frågar eleverna om vad de tycker om
utbildningen och hur de mår. Intervjupersonen menar att ur det perspektivet har
skolorna, lärarna och eleverna ett ganska stort inflytande över verksamheten
(intervju med företrädare för kommunal skola, Gävle kommun, 100428).
De enskilda verksamheterna får ofta arbetsuppgifter från förvaltningen,
exempelvis att de ska svara på remisser från Skolverket. Dels för att förvaltningen
är ganska liten och inte har kapacitet att göra jobbet, dels för att skolorna kan
verksamheten bäst. Handlar det om verksamhetsspecifika frågor så kan
förvaltningen alltså skicka ut en remiss som skolan får besvara. Därigenom skapas
också goda kontakter mellan förvaltning och verksamhet eftersom den här typen
av uppgifter leder till en dialog med förvaltningen. En intervjuperson menar att på
grund av att förvaltningen är så pass slimmad får verksamheterna en hel del
arbetsuppgifter och större eget ansvar, men det gör också att det arbete som utförs
känns meningsfullt och att det går att påverka. En känsla av inflytande infinner sig.
Intervjupersonen menar att nämnden har ett genuint intresse för verksamheten och
att både den politiska ledningen och förvaltningsledningen är duktiga på sitt
arbete (intervju med företrädare för kommunal skola, Gävle kommun, 100520).
När det gäller det omgivande samhällets inflytande på skolans utformning och
styrning, uppger en skolpolitiker i oppositionen att kommunen har haft ett
tämligen gott samarbete med fackliga organisationer och företag i utformningen av
den kommunala skolans utbildning. Utformningen av den arbetsplatsförlagda
utbildningen

sker

i

mångt

och

mycket

tillsammans

med

de

fackliga

organisationerna och företag i branschen. Kommunen skickar en förfrågan till både
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fack och företag och frågar hur stor volym det finns avsättning för varje år.
Dimensioneringen av antalet utbildningsplatser sker i samråd med berörda parter
för att minska risken att det sker en överutbildning av exempelvis snickare eller
rörmokare. Volymen på kommunens utbildning avgörs, enligt skolpolitikern, av
kapaciteten i branschen och antalet elever som kan tas emot på APU. Ett problem
med friskolornas etablering, enligt samme person, är att de nu finns för många
elever inom exempelvis byggprogrammet. Det har inneburit att byggföretagen inte
tar emot några fler elever för APU. Elever som inte får sin APU får det svårare att
ta sin examen (intervju med företrädare för oppositionen (M), Gävle kommun,
091112).
Detta bekräftas av en företrädare för den kommunala skolan som menar att man är
tämligen lyhörd för yrkesbranschens krav. Den aktuella skolan har haft möten med
byggbranschen angående möjligheterna att öka antalet platser. Skolan ville öka
antalet platser från 72 till 80 på byggprogrammet, vilket byggföretagen initialt sa
nej till på grund av att byggandet minskar. Från branschens sida menade man att
det inte skulle ha finnas arbete för så många nyutbildade, trots att det endast rörde
sig om åtta platser. Skolan hade 127 förstahandsansökningar till byggprogrammet
höstterminen 2010 och för att möta det intresset ville kommunen öka antalet
platser. Efter en tids diskussioner gav branschföreträdarna med sig. Bedömningen
som gjordes var att dessa elever skulle söka sig till en friskola och ändå komma ut
på arbetsmarknaden i Gävle (intervju med företrädare för kommunal skola, Gävle
kommun, 100420).

Uppfattningen delas av en intervjuperson från en annan

kommunal skola som menar att skolorna allt mer börjat jobba med fadderföretag.
Det innebär bland annat att skolan försöker anpassa utbildningen efter de krav
som finns från olika branschföreträdare. Ett exempel är fordonsprogrammet som
har mycket kontakter med olika företag för bland annat APU. Det förekommer
också kontakter mellan det omgivande samhället och skolan på de mer
studieförberedande

programmen.

Inom

ekonomprogrammet

jobbar

man

exempelvis mycket med Ung Företagsamhet (intervju med företrädare för
kommunal skola, Gävle kommun, 100428). Därigenom har externa aktörer, utanför
skolverksamheten, fått möjlighet att påverka den utbildning som ges i skolorna.
Det är ett resultat av att friskolorna har etablerat sig och att det har etablerats
lokala utbildningsmarknader. För att hänga med i konkurrensen har de
kommunala skolorna närmat sig de fristående skolornas sätt att jobba.
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8.4 Sammanfattning
Det här avsnittet har undersökt olika aktörers inflytande över styrningen av
skolsystemet, med utgångspunkt i de tre undersökta kommunerna. Relationen
mellan politiker och tjänstemän, skolverkets inflytande i kommunerna, de
kommunala skolorna och friskolornas inflytande har varit centrala delar.
Målstyrningen står i centrum när det gäller den politiska styrningen av skolan på
lokal nivå. Syftet med ett målstyrt system är att verksamheterna ska bli mer
delaktiga i

styrningen

genom

att detaljer

i utformningen överlåts

till

verksamheterna. Detta görs genom att verksamheterna själva står för detaljerna i
styrningen. Politikerna sätter målen och förvaltningarna genomför arbetet för att
uppnå dem. I Gävle kommun är svaren från intervjupersonerna samstämmiga:
uppdelningen mellan förvaltning och politiker tycks fungera. I Sundsvall menar
förvaltningsföreträdaren att politikerna gärna är med och styr i detaljfrågorna
ibland. Anledningen är nog att återkopplingen från väljarna sker ganska direkt i
detaljfrågorna och att det är där politikerna kan visa på handlingskraft. I Gävle
verkar det råda konsensus kring en stor del av styrningen: politikerna är tämligen
överens om att den kommunala skolan ska värnas. Detsamma kan sägas gälla för
de båda andra kommunerna, de politiska konflikterna tycks inte vara särskilt
djupa. I Umeå har man under hela 2000-talet jobbat med att förtydliga den
politiska styrningen, i synnerhet i frågan om vad som är politikernas roll och vad
som är förvaltningens roll. Målstyrning är ett led i en sådan utveckling.
Målstyrningen har inneburit ganska stora omställningar i kommunernas
verksamhet. Både när det gäller hur arbetet med målformuleringen ska gå till och
hur man ska förhålla sig till själva målstyrningen. Några intervjupersoner menar
att en stor mängd mål formulerades från början, men med tiden har de kraftigt
reducerats. Ett exempel är Sundsvalls kommun som formulerade 200 mål i en av
de tidiga skolplanerna men i dag är nere på fjorton. Målstyrningen har ökat
kommunernas inflytande, men det förutsätter dock att politikerna är aktiva i
styrningen av skolan. I annat fall ökar den centrala nivån, det vill säga staten, sitt
inflytande på det lokala skolsystemet.
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Statens inflytande över skolpolitiken är tämligen stort, både när det gäller den
kommunala skolan och de fristående. Skolinspektionen har ett stort inflytande
över när det gäller de fristående skolorna och avgör om friskolan har rätt att
erhålla kommunalt bidrag för sin verksamhet. Detta påverkar kommunerna som
ska finansiera friskolornas verksamhet. Kommunerna tycker att de borde ha ett
större inflytande över friskolornas etablering, främst eftersom de ska finansiera
verksamheten. Även ur ett planeringsperspektiv menar kommunerna att de borde
ha ett större inflytande över verksamheten. Genom att ge kommunerna ett större
inflytande över friskolornas etablering skulle det går att undvika en överetablering
i vissa kommuner.
Friskolornas styrs ofta med en blandning av centralisering och decentralisering.
Den centrala nivån har ofta ett stort inflytande över ekonomi, var skolan ska
etablera sig och vilket utbud den ska ha. Ofta finns det ett tydligt koncept som
undervisningen bedrivs ifrån. Lärarna är däremot ganska fria att utforma
undervisningen inom dessa ramar och mycket ansvar vilar på dem. En lärare vid
en friskola arbetar dock fler timmar. En större del av arbetstiden är förlagd till
skolan och lärarna har mindre förtroendearbetstid. Ofta är aktörer utanför skolan
inblandade i undervisningen, exempelvis kan undervisning vara förlagd utanför
skolan till någon av skolans samarbetspartners. Det finns också fall där
utomstående aktörer har haft synpunkter på friskolans rekrytering.
Som ett resultat av friskolornas etablering och förändringar i den politiska
styrningen så har även de kommunala skolorna förändrats, både till form och till
innehåll. Den politiska styrningen av de kommunala skolorna har förändrats på
olika sätt i de tre kommunerna. I Gävle har ansvaret för skolan decentraliseras
nedåt i verksamheten och detsamma gäller i Umeå kommun. De enskilda skolorna
har fått ett ökat ansvar både när det gäller ekonomi och personalfrågor, men också
hur de organiserar sin undervisning. I Sundsvalls kommun har tendensen de
senaste åren varit att centralisera mer av ansvaret för skolan. Mycket på grund av
den omorganisation kommunen gjorde för ett antal år sedan då ledningsstrukturen
för den nya skolan blev mer centraliserad. Generellt har de kommunala skolorna
genomgått stora förändringar under de senaste åren.
Det har också framkommit att aktörer utanför skolsystemet velat påverka skolans
innehåll. En företrädare för en fristående skola i Umeå kommun vittnar om
branschorganisationer som haft synpunkter på vilka elever som tas in till skolan.
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Många skolor, fristående och kommunala, bygger mycket av sin profilering kring
de kontakter de har med det omgivande samhället. Det kan handla om olika
samarbeten och möjligheten att ge eleverna APU- platser. Genom exempelvis APU
får externa aktörer stor inflytande över undervisningen på grund av att de kan
vara med i bedömningen av elever samt utöva inflytande över innehållet i APU:n.
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9. SLUTSATSER

Syftet med den här avhandlingen har varit att undersöka hur styridealen hierarki,
marknad och nätverk framträder i kommunernas styrning av det lokala
skolsystemet, samt hur de påverkar utvecklingen och intensiteten av målkonflikter
i de undersökta kommunerna.
Studiens

syftesformulering

grundas

på

två

antaganden.

Det

första

rör

governanceteorins kritik mot den hierarkiska styrmodellen där perspektivet utgår
från att den hierarkiska modellen har utmanats av två kompletterande ideal:
nätverk och marknad. Den traditionella styrningsteorin har antingen fokuserat på
att beskriva de hierarkiska styrningsmodellerna, eller de icke hierarkiska (se
exempelvis Pierre & Peters, 2000). Governance som fenomen innebär en styrning
där inslaget av auktoritet och sanktioner är reducerat. Tanken bakom
resonemanget är att aktörerna inom den nya samhällsordningen delar samma
målsättning och värderingar. Styrningen sker alltså utan auktoritet och sanktioner.
Det resonemanget leder oss in på syftets andra antagande.
Den andra delen av syftet grundas i att governanceperspektivet utgår från att
policyskapande sker i en konsensusmiljö, vilket inte är fallet. Det uppstår problem
när den offentliga sektorn omorganiseras och nya huvudmän etablerar sig i
skolsektorn. Dessa verkar inom en annan institutionell logik än det offentliga
skolväsendet. Privata aktörer kan ha andra målsättningar än de offentliga
aktörerna, vilket skapar spänningar i systemet. En privat verksamhet har
exempelvis ett avkastningskrav, vilket inte den offentliga verksamheten har. Inom
organisationsforskningen riktas dock allt större fokus mot system där det råder
heterogenitet bland aktörerna och där den institutionella konstruktionen vilar på
principer som är varandras motpoler (se exempelvis Lounsbury, 2007, 2008). I
fallet med friskolor innebär det att två olika normsystem möts, vilka vilket ofta
leder till grundläggande, institutionella konflikter. I en sådan situation blir det en
utmaning för den styrande att finna fungerande och effektiva metoder för att styra.
Det nya skolsystemet väcker också den empiriska frågan om hur styrningen går
till, vad styrningen omfattar och vem som styr i det lokala skolsystemet. Det
centrala med governance är hur kommunen utför sina uppgifter snarare än vad den
utför (Richards & Smith 2002:279). Till detta lägger studien perspektivet på de
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lokala aktörernas inflytande och frågan om vem det är som styr. Anledningen är att
det i heterogent, komplext styrsystem kan finnas en otydlighet i vad och hur den
styrande styr, samt vem det är som styr. Den förvaltningspolitiska aspekten
behandlas också eftersom den kommit att spela en allt mer central roll i den NPMinspirerade reformpolitiken. Den traditionella uppdelningen mellan politik och
förvaltning finns fortfarande, men gränsen i den praktiska politiken har blivit
mindre skarp. I och med att kommunerna i studien är föremål för en mer
marknadsinspirerad reformpolitik som skapar konflikter, bör omfattningen av
konflikterna undersökas. Den empiriska frågan blir att undersöka hur intensiva de
är. Det kan handla om att aktörerna i skolsystemet har olika målformuleringar och
att konflikten stannar vid det. Skolorna med olika målformuleringar kanske
kompletterar varandra och då har konflikten endast en lågintensiv karaktär.
Målkonflikter kan dock eskalera och utvecklas till högintensiva konflikter där
aktörerna blockerar varandras verksamhet och där det exempelvis sker en
exkludering av elever.
Viss governanceforskning underkänner inte den hierarkiska modellen och
styrningen (se exempelvis, Pierre & Peters, 2000), utan utmanas snarare av andra
former av styrning, exempelvis marknadsstyrning och nätverksstyrning. Den
delen av governanceforskningen menar också att den hierarkiska modellen för
styrning möjliggör de andra modellerna.
Så som det nya skolsystemet är organiserat har den hierarkiska modellen
fortfarande en central roll. Kommunerna har ett stort ansvar för både de
kommunala och de fristående skolorna. Ansvaret för friskolorna omfattar framför
allt ansvar för elever och ekonomi. Kommunerna har också ett visst ansvar för
kvaliteten och har möjlighet att begära in kvalitetsredovisningar från de fristående
skolorna. De kan också ålägga friskolorna att delta i det kommunala
kvalitetsarbetet.
Den ekonomiska styrningen av de kommunala och fristående skolorna har
fortfarande tydliga inslag av hierarkisk styrning. För det första finns det en tydlig
över- och underordning mellan den styrande och de styrda. Den hierarkiska
uppdelningen grundar sig först och främst på den lagkonstruktion som innebär att
kommunerna

är

ansvariga

för

fördelningen

av

bidrag

till

friskolorna.

Kommunerna är dock dåliga på att samverka med friskolorna i processen med att
fördela pengarna. I förarbetena till den aktuella lagstiftningen framgår att
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processen med att fastställa skolpengens storlek ska ske med insyn och i samråd
och den ska vara möjlig att utvärdera. Beräkningsgrunderna ska med andra ord
vara transparenta och kunna redovisas för friskolorna. Den grundläggande
principen är att fördelningen av pengarna till friskolorna ska ske efter samma
grunder som när kommunerna fördelar pengar till sina egna skolor.

9.1 Kommunernas styrning – likheter och skillnader
I de undersökta kommunerna har kontroll varit den faktor som har illustrerat den
hierarkiska styrningsmodellen. Kommunerna använder dock funktionen tämligen
olika, framför allt mot de fristående skolorna. I Gävle kommun finns ingen
kvalitetsuppföljning av friskolorna. Kommunen planerar dock att utveckla
kontrollfunktionen och tillämpa samma modell på de fristående skolorna som på
de egna, kommunala skolorna. Det innebär att man vid sidan om skriftliga
kvalitetsredovisningar gör så kallade ”husförhör” då representanter från
skolkontoret och skolnämnden besöker skolorna och ställer frågor om kvaliteten.
I Umeå kommun handlar kontrollen om en form av samverkan, snarare än om
hierarkisk kontroll. I kommunen finns en rad samverkansprojekt med fokus på
utvärdering och uppföljning som används i både de kommunala och de fristående
skolorna. Umeå kommun planerar exempelvis att utveckla en utvärderingsmodell
som ska gälla i både de kommunala och de fristående skolorna, samt har påbörjat
ett arbete med att begära in kvalitetsredovisningar från de fristående skolorna.
Kommunens styrning utgår från samverkan, vilket ger inslag av en hierarkiskt
präglad samverkansmodell.
I Sundsvalls kommun är kontrollstyrning det främsta styrmedlet. Kommunen var
tidigt ute med att låta de fristående skolorna lämna in kvalitetsrapporter, om än på
frivillig basis, och har planer på att låta en kommunal skolinspektör granska både
de kommunala och de fristående gymnasieskolorna. Om detta blir verklighet så
stärker kommunen den hierarkiska styrningen över de fristående skolorna. Att
kommunen väljer att utveckla kontrollfunktionen kan ses som att man försöker
öka kontrollen över aktörerna i systemet för att öka stabiliteten och
förutbestämbarheten i systemet. Den auktoritetsstruktur som präglar den
hierarkiska modellen får därmed ett större utrymme i styrningen. Det byråkratiska
inslaget ökar också genom de åtgärder kommunen funderar på att vidta. I
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Sundsvalls kommun leder friskolornas etablering till att kommunen ökar sin
kontroll över dem. En grundprincip i den hierarkiska modellen är att den styrande
har full kontroll över hur varor och tjänster produceras i ett samhälle, det gäller
både produktionsmedlen och resultatet av produktionen.
Styrningens innehåll, resursstyrningen, är också hierarkiskt ordnad i det nya
skolsystemet. Men kommunerna har olika strategier för hur de använder den.
I Sundsvalls kommun sker ekonomistyrningen i de kommunala gymnasieskolorna
enligt en centraliserad resursfördelningsmodell. De enskilda skolornas inflytande
på hur resurserna ska fördelas är mycket begränsat. De fristående skolorna har en
mycket begränsad insyn i kommunens resursfördelningsprocess och beloppens
storlek fastställs inte i samråd med friskolorna. I ett traditionellt hierarkiskt system
är en stor del av beslutsstrukturerna centraliserade till den styrande. De styrande,
tjänstemän och politiker, avgör hur resurserna ska fördelas och verksamheternas
inflytande är mycket begränsat.
Umeå kommun har valt en annan modell för resursfördelningen. Kommunen
använder samma system för både kommunala och fristående skolor och menar att
det

inte

ska

vara

någon

skillnad

mellan

verksamheterna

ur

resursfördelningssynpunkt. Det gäller framför allt ur perspektivet att kommunen
är ansvarig för alla elever i kommunen, oavsett om de går i en kommunal eller i en
fristående gymnasieskola. Den centrala utgångspunkten för resursfördelningen är
behoven. Kommunen menar att där behoven är störst, dit ska också merparten av
resurserna gå. För att praktisera detta används ett system där de skolor där
eleverna har lägst meritpoäng får mest resurser och vice versa.
I Gävle kommun används ett decentraliserat resursfördelningssystem där de
kommunala skolorna har ett stort eget ansvar i hur pengarna fördelas mellan olika
program.

Rektorerna och de programansvariga fördelar pengarna inom

verksamheten, vilket är deras huvudansvar. Resursfördelningen till friskolorna
sker utan insyn och det förs ingen dialog med skolorna. Kommunen menar att
friskolorna har insyn i processen, medan friskolorna menar att de inte har det. I
marknadsmodellens logik är en åtskillnad mellan aktörerna inbyggd. För att en
specialisering ska komma till stånd krävs att aktörerna på var sitt håll utvecklar sin
verksamhet på så bra sätt som möjligt. Genom specialisering uppstår en mångfald,
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vilket gör att konsumenterna kan välja den produkt de själva anser är bäst. På
detta sätt uppstår en optimal resursfördelning i marknadssystemet.
Gemensamt för de tre kommunerna är att de upplever en planeringsproblematik i
det nya skolsystemet. Det är svårt att planera verksamheten och dess omfattning,
bland annat på grund av friskolornas etablering. Tidigare fanns eleverna kvar
inom den kommunala organisationen, även om de bytte skola. Det underlättade
planeringen eftersom pengarna fanns kvar i kommunen. I dagens system ska
pengarna betalas till aktörer utanför det kommunala systemet, vilket gör att
kommunen inte vet hur mycket resurser den kommunala skolan behöver ta i
anspråk.
När det gäller marknadsdimensionens konkurrens så finns en rad skillnader och
likheter i kommunernas sätt att styra. Den största likheten gäller marknadsföring
och profilering.
Sundsvalls kommun har börjat använda sig av marknadsföring, vilket man inte
gjorde innan den stora expansionen av friskolor. Under några år i början på 2000talet

hade

kommunen

kommungruppen Större

flest

städer13.

friskolor

av

de

kommuner

som

tillhör

Det har lett till att kommunen allt mer börjat

marknadsföra sin verksamhet. Marknadsföringen sker på ett tämligen traditionellt
sätt där kommunen framför allt använder sig av tryckt material och av webben.
Den kommunala gymnasieskolan har också börjat marknadsföra sin verksamhet
med profiler som kan intressera ungdomar. I jämförelse med Gävle är dock
marknadsanpassningen betydligt mindre i Sundsvall. Kommunen har inte en lika
utvecklad strategi som Gävle när det gäller marknadsanpassning av verksamheten.
Marknadsstyrningen och det konkurrensorienterade förhållningssättet i Gävle
kommun har resulterat i att de kommunala gymnasieskolorna har ökat sin
profilering. Verksamheten har blivit mer nischad och utbildningsutbudet har allt
mer anpassats till vad eleverna efterfrågar. Som ett led i marknadsanpassningen
har kommunen också ökat sitt utbud av utbildningar för att minska de fristående
skolornas marknad. I ett marknadssystem finns en arbetsfördelning mellan
aktörerna och den uppdelningen i kombination med konkurrens leder till
specialisering (se exempelvis Hernes, 1975:113). För att aktörerna ska överleva och
13

Skolverkets friskoledatabas.
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vara konkurrenskraftiga måste de specialisera sig och hitta sin nisch. Det innebär
att aktörerna kan göra det de är bäst på och lämna över till andra sådant som de
inte kan producera lika effektivt Det är också inbyggt i marknadsmekanismen att
möjligheten till ekonomisk vinning blir ett incitament för att handla. Efterfrågan
kan ses som ett sådant incitament. Finns det en efterfrågan så finns plattformen för
att kunna erbjuda en produkt eller tjänst. Här ges konsumenterna ett stort
inflytande för konsumenterna. De styr efterfrågan. I slutändan innebär det att de
styr strukturen på marknaden eftersom deras val påverkar vilka aktörer som finns
på marknaden Detta ger konsumenterna medbestämmande, vid sidan om
politiken. Det gör också att beslutsfattandet i marknadsmodellen är tämligen
decentraliserat
I

Gävle

har

de

kommunala

skolorna

allt

mer

börjat

använda

ett

marknadsorienterat synsätt på sin verksamhet. Vid sidan om en profilering av
verksamheten ger det en tydlig fokus på marknadsföringen som sker via både
konventionella och mer okonventionella kanaler. Den kommunala gymnasieskolan
har blivit mer aktiv i sin marknadsföring och använder olika media och trycker
upp informationsmaterial. Man har även börjat bjuda in de lokala tidningarna så
de kan skriva om skolans verksamhet. Ofta sker dessa inbjudningar när skolan vill
uppmärksamma något specifikt evenemang eller annan händelse. På en av
skolorna har programmen som mål att finnas med i lokalpressen minst en gång per
år med en positiv nyhet. Syftet är att lyfta fram den kommunala skolans
verksamhet. Skolan har också ökat medvetenheten bland personalen när det gäller
hur man pratar om sin arbetsplats. Personalen uppmanas att prata positivt om sin
arbetsplats även i privata sammanhang. Från skolans sida vill man inte att det
sprids någon negativ information om de kommunala skolorna. Personalen
uppmanas att tänka på varumärket ”den kommunala skolan”.
Ett tämligen stort mått av marknadstänkande och en syn på den kommunala
skolan som ett varumärke har alltså smugit sig in i skolan. Detta kan härledas till
det Agevall (2005) kallar det nya språkbruket, vilket är ett led i NPM-reformerna.
Agevall menar att kommunerna ofta använder benämningar som utgår från
kommunen som koncern. Detta är även ett faktum i Gävle kommun där ett
marknadsorienterat synsätt även präglar språkbruket. Kommunen använder
termer som koncernen kommunen och det kommunala varumärket.
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I Umeå har man, i likhet med både Gävle och Sundsvalls kommun, börjat arbeta
mer med marknadsföring av de kommunala skolorna. Det är en tydlig skillnad
mot tidigare, innan de fristående skolorna fanns. Effekterna syns tydligast på
verksamhetsnivå. Fördelen med friskolornas etablering är att kommunen tvingas
se på sin egen verksamhet på ett annat sätt än tidigare. Marknadsföringsarbetet
tvingar kommunen att lyfta fram de styrkor som finns. Politikerna och
förvaltningen påpekar att de fristående skolorna utgör ett komplement till den
kommunala verksamheten. Förvaltningen menar snarare att konkurrensen var
större tidigare och att kommunen i dag försöker bygga upp en samverkan med
friskolorna.
När det gäller samverkansfaktorn finns också en hel del likheter och skillnader i
hur kommunerna styr. I Sundsvalls kommun finns både vertikala och horisontella
samverkansformer. Det horisontella nätverket består av en sammanslutning av de
fristående skolorna där företrädare för friskolorna träffas för att diskutera olika
gemensamma angelägenheter. Nätverket skulle kunna karaktäriseras som en
plattform för diskussioner, snarare än som ett nätverk som genomför samordande
aktiviteter. Samverkan finns också mellan kommunen och de fristående skolorna i
form av att kommunen i vissa fall bjuder in friskolorna till samtal och samråd i
olika frågor. Dessa former för samverkan har dock ad hoc-karaktär och har en låg
grad av institutionalisering.
I Gävle kommun finns däremot inte någon samverkan mellan kommunen och de
fristående skolorna. Det har dock uppstått horisontella former för samverkan
mellan friskolorna. Grunden för samverkan i friskolenätverket är den dåliga
relation som friskolorna upplever att de har med kommunen och de kommunala
skolorna. Friskolorna har då valt att gå samman och samverka kring en rad
områden för att nyttja varandras resurser och stärka sin konkurrenskraft på den
lokala utbildningsmarknaden. Nätverket är självorganiserande, vilket innebär att
det är friskolorna som har tagit initiativet till det och som driver det. I nätverket
finns det inte något formellt, högsta beslutade organ, utan formerna är snarare
informella. Deltagarna träffas och kommer överens i olika frågor. Bland annat
samverkar skolorna kring marknadsföring och Öppet hus-verksamhet.
I Gävle har kommunen valt en strategi som innebär konkurrens med de fristående
skolorna. Det finns ingen samverkan mellan kommunen och de fristående
skolorna, vilket har inneburit att man har stärkt det marknadsmässiga sättet att
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tänka i den egna verksamheten. Att aktörerna hålls separerade är också en av de
inneboende mekanismerna i marknadsystemet. Konkurrens leder till specialisering
och en tydlig arbetsfördelning mellan vilka som gör vad. Det innebär att
konkurrensen driver på specialiseringen för att aktörerna ska överleva, vilket i sin
tur skapar en separering av aktörerna. Detta drag tycks vara särskilt tydligt i Gävle
kommun. Kommunen har inga relationer till de fristående skolorna av den
anledningen att de ses som konkurrenter till de kommunala skolorna.
Skolförvaltningens anser att kommunen inte ska samverka med friskolorna, utan
konkurrera med dem fullt ut för att på så sätt öka kvaliteten i sin egen utbildning.
Målet är att eleverna väljer den kommunala utbildningen framför de fristående
skolornas utbildningar.
Styrning via samverkan framträder tydligast i Umeå kommuns styrning av det
lokala skolsystemet. Enligt Rhodes nätverksperspektiv finns det inget enskilt
maktcentrum som utövar styrning, utan flera maktcentrum varifrån styrningen
sker. I den nätverksstyrning som är aktuell i Umeå kommun utgår dock
styrningen, i motsats till Rhodes definition, från ett dominerade maktcentra.
Styrningen kan därmed karaktäriseras som en hierarkisk nätverksstyrning.
Kommunen har initierat en samverkan med de fristående skolorna. Från
kommunens perspektiv är drivkraften i första hand inte en fråga om resurser, utan
det handlar snarare om inflytande och kontroll. Nätverken har alltså ingen
betydande autonomi från staten, vilket är fallet med de nätverk som Rhodes (1997)
hänvisar till. De nätverken är betydligt mer autonoma och självstyrande än de
nätverk som har uppstått i Umeå kommun. I den nätverksstyrda kommunen
skapas nätverken i hierarkins skugga. Det centrala för alla typer av nätverk, även
de ovan presenterade, är vilket intresse som dominerar. Nätverken kan domineras
av professionella, ekonomiska intressen, eller av staten. Graden av inflytande i
nätverken varierar däremot och vad som i slutändan karaktäriserar dem och vad
som utgör deras natur, är en empirisk fråga (Rhodes, 1997: 39). Nätverken
karaktäriseras som en form av producentnätverk. De brukar bestå av en blandning
av offentliga och privata aktörer som samverkar. I Umeå kan nätverket ses som en
kontrollfunktion och ett sätt för kommunen att utöva inflytande och kontroll över
de fristående skolornas verksamheter.
Den modell Umeå kommun har valt i styrningen av det lokala skolsystemet är
samverkan, vilken präglas av en hög grad av konsensus.
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När det gäller frågan om vem som styr i kommunerna så ser det ut på följande sätt.
Centralt för målstyrningen är en uppdelning mellan politiker och tjänstemän.
Politikerna

beslutar

om

de

övergripande

målen

för

verksamheten

och

tjänstemännen ser till att dessa förverkligas. Det sker genom att verksamheterna
står för detaljerna i styrningen. I Gävle och Umeå finns en samstämmighet i svaren
från intervjupersonerna om att uppdelningen mellan förvaltning och politiker
tycks fungera. Sundsvall avviker genom att förvaltningsföreträdaren där menar att
det händer att politikerna gärna är med och styr i detaljfrågorna. Anledningen är
troligen att återkopplingen från väljarna sker tämligen direkt i detaljfrågorna och
att det är i dessa politikerna kan visa på handlingskraft. I Gävle verkar mycket av
den politiska kulturen kring styrningen utgå från konsensus, det vill säga att
politikerna är tämligen överens om att den kommunala skolan ska värnas.
Detsamma kan sägas gälla för de båda andra kommunerna, de politiska
konflikterna verkar inte särskilt djupa.
Det finns en hel del likheter i kommunernas styrning av skolsystemen. En sådan
nämndes tidigare i detta kapitel: den planeringsproblematik kommunerna
upplever. För att kunna styra verksamheten på ett effektivt sätt från
resurssynpunkt, krävs en optimal planering. Detta har försvårats i och med
friskolornas inträde i de kommunala skolsystemen. I stort sett alla kommunala
företrädare som intervjuades i studien lyfte detta problem. De menade också att
det i dag är en större fokus på organisationsfrågor än tidigare. Både kommunerna
och skolorna får läggas mer energi på att fundera hur verksamheten ska
organiseras. Detta är ett återkommande arbete hos kommunerna.

9.1 Governance och konflikt
I governanceperspektivet ser ses policyskapandet som processer som sker i
konsensus mellan de aktörer som ingår, men så är inte alltid fallet.
För att förstå hur olika konfliktnivåer utvecklas är det centralt att förstå hur
konflikterna uppstår. Barthos & Wehr (2002) menar att resurser och heterogenitet
är grunden för att förstå hur konflikter utvecklas. En konflikt kan uppstå genom att
två aktörer strider om samma resurs. I kommunal skolpolitik handlar det framför
allt om antalet elever. Detta styr nämligen hur resurserna fördelas inom systemet,
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det vill säga hur mycket av de kommunala pengarna som ska gå till de fristående
skolorna respektive till de kommunala skolorna.
Heterogenitet kan förstås som oförenliga värderingar och oförenliga roller. Bartos
och Wehr (2002) menar att aktörer som är separerade från varandra i ett samhälle
tenderar att utvecklas åt olika håll. De kan exempelvis utveckla egna kulturer där
olika värderingar utvecklas. Centralt för att en sådan utveckling ska komma till
stånd är att aktörerna separeras. Hur systemet eller samhället är beskaffat påverkar
också utvecklingen av olika kulturer. Ett system kan skapa eller undertrycka
värderingar av olika slag. Ett system som präglas av gemenskap motverkar att
divergerade kulturer utvecklas, vilket i sin tur motverkar utvecklingen av olika
värderingar. Och detta påverkar i sin tur utvecklingen av konflikter. Gemenskap
kan alltså minska riken för konflikter. Individualisering är motsatsen till
gemenskap. Ett system som präglas av individualisering skapar separering, viket
kan leda till att olika värderingar utvecklas hos olika aktörer. En annan faktor som
kan påverka konflikterna i ett system är differentiering av roller. Differentiering
innebär att olika aktörer har olika roller som kan öka avstånden mellan aktörerna.
Detta kan leda till att aktörerna utvecklar olika uppsättningar med värderingar.
Något som kan motverka detta är kommunikation. Kommunikation kan kan öka
graden av gemenskap genom att bryta sönder separering och individualisering,
vilket i sin tur leder till mindre konflikter.
Risken för konflikter ökar i system som vilar på olika institutionella logiker. Ett
exempel är det nya skolsystemet som bygger på en offentlig finansiering av både
offentliga och privata aktörer och där de privata aktörerna kan antas ha fler mål,
utöver att erbjuda utbildning. Privat verksamhet har ett avkastningskrav för att
verksamheten på sikt ska överleva, vilket inte finns i den offentliga verksamheten
på motsvarande sätt. I det nya skolsystemet är den institutionella motsättningen en
av drivkrafterna i systemet. När privata aktörer träder in skapas konkurrens. Det
var ett av regeringens syften med att låta icke-offentliga aktörer erhålla offentliga
bidrag och träda in som huvudmän för gymnasieskolor. Från lagstiftarens sida
ville man skapa en situation där det offentliga lär av det privata och där
konkurrensen mellan aktörerna skapar en bättre skola. Från regeringens sida ville
man alltså att skolsystemet skulle vila på två institutionella logiker som är
varandras motpoler.
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Detta kan skapa spänningar mellan aktörerna. Hur spänningarna hanteras beror
på

hur

väl

utvecklade

de

organisatoriska

teknikerna

är,

samt

vilka

handlingsmönster organisationerna använder. Ur ett kommunalt perspektiv
handlar organisatoriska tekniker och handlingsmönster om styrning. De
styrverktyg som en kommun använder i det lokala skolsystemet är centralt för hur
konflikter utvecklas.
9.1.1 Nätverksstyrning och konflikt
Nätverkstyrning utgår från ett konsensusperspektiv när det kommer till
policyskapande. Det beror främst på att nätverksstyrning bygger på samverkan
och samarbete, vilket minskar avståndet mellan aktörerna. Samverkan skapar
också kommunikation mellan aktörerna, vilket minskar konflikterna. Till skillnad
från marknadsmodellen bygger nätverksmodellen inte på en åtskillnad mellan
aktörerna.

Modellen

förespråkar

istället

samarbete

och

samverkan.

Nätverksmodellens tankegångar har hämtats från ett organisationsteoretiskt
perspektiv

som

brukar

kallas

”systemmodellen”.

Organisationer

inom

systemmodellen brukar ses som öppna system med ett tydligt samspel mellan
organisationen och dess omgivning (Abrahamsson & Andersen, 2000:181).

I

systemmodellen skapas politik ur ett samförstånd mellan aktörerna. Modellen
utgår från att alla aktörer i grund och botten delar samma värderingar och normer.
För en organisation inom systemmodellen är målet därför att ha balans gentemot
sin omgivning. Det skapar en plattform för styrning och förklarar varför modellen
strävar mot konsensus.
Eftersom systemmodellen förespråkar ett öppet förhållande till omgivningen och
andra aktörer så innebär det också att en hög anpassningsförmåga är inbyggd i
modellen. Aktörerna har lätt att anpassa sig till sin omgivning och förändringar i
densamma. De förändringar som den offentliga sfären i Sverige har genomgått
innebär att styrning som baseras på systemmodellen, exempelvis nätverksstyrning,
har en hög grad av anpassningsförmåga inbyggd i styrsystemet. I Umeå, som styr
enligt principer hämtade från systemmodellen, är anpassningsförmågan kopplad
till förändringar i omgivningen. Detta kan påverka konfliktnivån eftersom det
innebär ett öppnare förhållningssätt till förändring.
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Nätverksstyrning ökar kontaktytorna och minskar avstånden mellan aktörerna.
Istället för att fokusera på olikheter mellan aktörerna finns det en utpräglad
tendens att fokusera på kommunens och friskolornas ansvar för eleverna. Detta
leder

till

att

konflikterna

minskar.

Samarbete

och

samverkan

främjar

kommunikation och minskar avståndet mellan aktörerna.
Eftersom logiken i nätverksstyrning är samarbete och samverkan och öppenhet
gentemot omgivningen, är en hög grad av konsensus inbyggd i modellen. Det
innebär att system som styrs i enlighet med en vertikal nätverksstruktur har en
lägre rad av konflikt i jämförelse med de kommuner som inte har det. Att
nätverksstrukturen måste vara vertikal beror på lagstiftningen som ger
kommunerna en stor och i bland avgörande roll i skolsystemet, främst gäller det
ansvaret för elever och finansiering av friskolorna. Ur det perspektivet är den
hierarkiska

modellen

fortfarande

närvarande,

även

i

en

utpräglad

nätverkskommun som Umeå.
9.1.2 Marknadsstyrning och konflikt
Marknad bygger på konkurrens mellan aktörerna. Konkurrensen innebär att de
tvingas specialisera sig, öka sin profilering och hitta sin nisch. Klarar de inte detta
så kan de inte vara kvar på marknaden eftersom ingen kommer att välja deras
produkt. Att aktörerna måste specialisera sig och finna sin nisch för att kunna öka
sin konkurrenskraft, ökar avståndet mellan aktörerna i systemet. I ett
marknadssystem finns alltså ett inbyggt avstånd mellan olika aktörer.
Genom att konkurrensen skapar ett avstånd mellan aktörerna, ökar också risken
för konflikt. Ett ökat avstånd minskar kontaktytorna och ökar chanserna risken att
aktörerna utvecklar divergerande målsättningar. Att aktörer strider om samma
resurser ökar också detta faktum. Resurserna beror på antalet elever som väljer
den aktuella skolan, oavsett om den är kommunal eller fristående. Eftersom
kommunen betalar ut bidraget till de fristående skolorna, adderas ytterligare en
dimension till problematiken. Detta är också svaret på frågan varför Gävle
kommun är så pass konkurrensinriktad mot friskolorna. Eftersom kommunen
ansvarar för fördelningen av pengar och driver egen utbildning, är man mer
intresserad av att resurserna i stannar kvar inom den kommunala verksamheten.
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Genom att konkurrera med friskolorna försöker Gävle kommun minska
marknaden för friskolorna och öka attraktiviteten i den kommunala skolans utbud.
Detta ökar avståndet mellan kommunen och de fristående skolorna, vilket innebär
att konflikten mellan aktörerna ökar. Denna logik är en förutsättning för en
fungerande marknad.
9.1.3 Hierarkisk styrning och konflikt
Konflikternas utveckling och intensitet har förändrats över tid i den hierarkiskt
styrda kommunen. Från en konfliktnivå av tämligen hög intensitet har
konflikterna allt mer klingat av. Konflikterna har bland annat lett till att elever från
friskolan exkluderats från kommunens idrottsanläggningar.
Byråkratin bygger på tydligt avgränsade roller där hierarkins främsta uppgift är att
kontrollera utförarna. I Webers tappning är den byråkratiska modellen auktoritär
till sin typ och har som främsta syfte att organisera en verksamhet. Dess svaghet är
att modellen har bristande flexibilitet och har svårt att hantera en föränderlig
omgivning. Flexibilitet och förmågan att anpassa sig till en omgivning som hela
tiden förändras är alltså den främsta utmaningen för modellen. Det är också den
svagheten som leder till konflikter i ett system präglat av en hierarkisk
styrningsmodell. När verksamheten inte kan planeras på ett traditionellt sätt med
politiska beslut, blir konsekvensen att man exkluderar aktörer som står utanför det
som modellen kan påverka, i detta fall de fristående skolorna.
I Sundsvalls kommun har dock olika samverkansprojekt lett till att kommunen har
fått en bättre relation till de fristående skolorna än tidigare. Då var friskolorna
något

främmande

och

negativt

som

inte

hade

i

det

kommunala

utbildningssystemet att göra. Orsaken var att de stod utanför det offentliga
skolsystemet och därmed ansåg kommunen att det inte gick att påverka
friskolornas verksamhet. Kommunen såg delvis friskolorna som ett hot eftersom
de ansågs ta resurser från den kommunala verksamheten. Genom ökad samverkan
och olika samarbeten har aktörerna närmat sig varandra och konflikterna har
därmed klingat av.
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9.2 Styrning och konflikt
I kommunernas sätt att styra finns en rad likheter och skillnader. När det gäller
skillnader är den mest uppenbara hur de olika styridealen framträder i den
kommunala styrningen. I kommunerna framträder tre ideal vilka påverkar hur
kommunerna styr.
Vad avser kontroll är Sundsvalls kommun den kommun där detta styrmedel är
mest utvecklat. Sundsvall kommun var tidiga med att låta de fristående skolorna
lämna in sina egna kvalitetsrapporter till kommunen, om än på frivillig basis.
Kommunen har planer på att utveckla kvalitetsarbetet med en kommunal
skolinspektör som skall granska både de kommunala och de fristående
gymnasieskolorna. Skulle detta bli verklighet stärker kommunen den hierarkiska
styrningen över de fristående skolorna. För Sundsvalls kommun är svaret på den
utmaning som kommunen ställts inför genom friskolornas etablering vara att öka
kontrollen av de fristående skolorna. I Umeå kommun handlar kontroll om en
form av samverkan snarare än regelrätt hierarkisk kontroll. I Gävle kommun finns
ingen kvalitetsuppföljning av de fristående skolorna.
Ekonomistyrningen i Sundsvalls kommun av de kommunala gymnasieskolorna är
en centraliserad resursfördelningsmodell där inflytandet från skolorna är
begränsat. På de enskilda skolorna finns ett inflytande på hur resurserna skall
fördelas om än mycket begränsat. Umeå kommun har valt en annan modell när det
kommer till resursfördelning. Kommunen använder ett system som ser lika ut för
både kommunala skolor som fristående skolor. Kommunen menar att det inte ska
råda någon skillnad mellan verksamheterna ur resursfördelningssynpunkt
framförallt ur perspektivet att kommunen är ansvariga för alla elever i kommunen
oavsett om de går i en kommunal eller fristående gymnasieskola. Den centrala
utgångspunkten för resursfördelningen är behov.
I Gävle kommun använder man för den kommunala verksamheten ett
decentraliserat resursfördelningssystem där de kommunala skolorna har stort eget
ansvar i hur pengarna fördelas mellan de olika programmen. Rektorerna och de
programansvariga har ett stort eget ansvar att fördela pengarna inom
verksamheten och huvudansvaret som rektor och programansvarig är just det
ekonomiska ansvaret. Resursfördelningen till de fristående skolorna sker utan
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insyn eller dialog med skolorna. Gemensamt för de tre kommunerna är den
upplevda

planeringsproblematiken

som

finns

i

det

nya

skolsystemet.

Kommunerna upplever att det är svårt att planera verksamheten och dess
omfattning, bland annat på grund av friskolornas etablering.

När det gäller

marknadsdimensionen konkurrens finns också en rad skillnader och likhet i
kommunernas sätt att styra. Men största likheten är marknadsföring och
profilering. Vad gäller inslag av marknadsstyrning har Sundsvalls kommun
kommit att börja använda sig av marknadsföring vilket man inte var tvungen att
använda innan den stora expansionen av friskolor. Marknadsstyrningen och det
konkurrensorienterade förhållningssätt som finns i Gävle kommun har också
resulterat i att de kommunala gymnasieskolorna ökat sin profilering av
verksamheten. Profileringen har inneburit att verksamheten mer och mer nischats
så att utbildningsutbudet mer och mer anpassats till vad eleverna efterfrågar.
Kommunen har också, som ett led i marknadsanpassningen, ökat sitt utbud av
utbildningar för att på så sätt minska de fristående skolornas marknad.
Kommunen vill ha så många utbildningar som möjligt för att på så sätt minska
utrymmer på den lokala skolmarknaden för de fristående skolorna.
I Gävle har de kommunala skolorna mer och mer kommit att använda sig av ett
marknadsorienterat synsätt på sin verksamhet vilket innebär, vid sidan om
profilering av verksamheten, tydlig fokus på marknadsföring. Marknadsföringen
sker både via konventionella och mer okonventionella kanaler. När det gäller
samverkansfaktorn finns också en hel del likheter och skillnader i hur
kommunerna styr. I Sundsvalls kommun finns några former, av både vertikala och
horisontella

samverkansformer.

Det

horisontella

nätverket

består

av

en

sammanslutning av de fristående skolorna. Detta nätverk består av företrädare för
friskolorna där de träffas för att diskutera olika gemensamma angelägenheter.
Nätverket skulle snarare kunna karakteriseras som en plattform för diskussioner
snarare än ett nätverk där man genomför samordande aktiviteter. Former för
samverkan finns också mellan kommunen och de fristående skolorna i form av att
kommunen i vissa fall bjuder in friskolorna till samtal och samråd i olika frågor.
Dock är dessa former för samverkan är av ad hoc-karaktär och har låg grad av
institutionalisering. I Gävle kommun däremot finns inte några former av
samverkan mellan kommunen och de fristående skolorna. I kommunen har dock
ett uppstått vertikala former för samverkan mellan friskolorna. Grunden för
samverkan i detta friskolenätverk är den dåliga relation som friskolorna upplever
att de har med kommunen och de kommunala skolorna. De fristående skolorna
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har då valt att gemensamt gå samman och samverka kring en rad olika områden
för att på så sätt nyttja varandras resurser och stärka sin konkurrenskraft på den
lokala utbildningsmarknaden. Detta nätverk är självorganiserande vilket innebär
att det är friskolorna själva som tagit initiativet till det och som själva driver det. I
detta nätverk finns heller ingen formellt, högsta, beslutade organ utan formerna är
snarare tämligen informella där man träffas och kommer överens i olika frågor.
Bland annat samverkar skolorna kring marknadsföring och öppet hus. Vad avser
styrning via samverkan är detta den dimension som framträder tydligast i Umeå
kommuns styrning av det lokala skolsystemet. Enligt Rhodes nätverksperspektiv
finns inget enskilt maktcentrum vilket utövar styrning. I Rhodes perspektiv finns
flera maktcentrum utifrån vilka styrning sker. I den typ av nätverksstyrning som
är aktuell i Umeå kommun är det nätverksstyrning som, i motsats till Rhodes
definition, utgår från ett dominerade maktcentra. Styrningen kan därmed
karakteriseras som en hierarkisk nätverksstyrning. Kommunen är den part som
initierat samverkan med de fristående skolorna
På grund av logiken i nätverksstyrning vilken är samarbete och samverkan, samt
att modellen bygger på öppenhet gentemot omgivningen, finns det också inbyggt i
modellen en hög grad av konsensus. Det gör att system som styrs i enlighet med
en

vertikal

nätverksstruktur

har

en

lägre

rad

av

konflikt.

Varför

nätverksstrukturen måste vara vertikal beror på en lagstiftning som finns där
kommunerna har en stor och i bland tämligen avgörande roll i skolsystemet. Det
kommer sig främst av att kommunerna ansvarar för elever och finansiering av
friskolorna. Ur det perspektivet finns fortfarande den hierarkiska modellen
närvarande även i en utpräglad nätverkskommun som Umeå.
Genom att konkurrensen mellan aktörerna skapar ett avstånd dem emellan ökar
också risken för konflikt. Det på grund av att avstånd mellan aktörerna minskar
kontaktytorna och ökar chanserna för att aktörerna utvecklas divergerande
målsättningar. Att dessa aktörer strider som samma resurser ökar också detta
faktum. Resurserna är beroende av antalet elever som väljer den aktuella skolan,
oavsett om den är kommunal eller fristående. Eftersom det är kommunen som
betalar ut bidraget till de fristående skolorna adderas ytterligare en dimension till
problematiken. Detta är också svaret på frågan varför Gävle kommun är så pass
konkurrensinriktad mot de fristående skolorna. Eftersom kommunen är ansvarig
för fördelningen av pengar och driver egen utbildning är man i kommunen mer
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intresserad av att resurserna i form av elever och pengar stannar kvar inom den
kommunala verksamheten.
Genom att konkurrera med friskolorna öka försöker kommunen minska
marknaden för friskolorna genom att öka attraktiviteten i den kommunala skolans
skola
utbud. På så sätt ökar också avståndet mellan kommunen och de fristående
skolorna vilket gör att konflikterna ökar mellan aktörerna ökar. Denna logik finns
inbyggd i marknaden och är en av förutsättningarna för en fungerande marknad.
Det som dock har hänt
hänt i Sundsvalls kommun är att genom en del
samverkansprojekt har kommunen fått en bättre relation till de fristående skolorna
än vad man tidigare haft. Då var friskolorna något främmande och negativt som
inte hade i det kommunala utbildningssystemet att göra.
göra. Detta på grund av att de
stod utanför det offentliga skolsystemet och därmed ansåg kommunen inte att man
kunde påverka friskolornas verksamhet. Det fanns även inslag av att man från
kommunen sida såg friskolornas som ett hot mot den egna verksamheten då
d
friskolorna ansågs ta resurser från den kommunala verksamheten.
För satt sammanfatta resultaten får figur
figur 9.1 illustrerar den observerade påverkan
som styridealen har på konfliktnivån.
konfliktnivån

Figur 9.1Styridealens observerade påverkan på konfliktnivån.
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10. AVSLUTANDE DISKUSSION.
Skolan ställs hela tiden inför nya utmaningar vilka försöker lösas med politiska
reformer av olika slag. I historien har reformerna handlat om att gå från en lokal
skolorganisering till en allt mer centraliserad sådan för att sedan decentralisera
ansvaret än en gång. Skillnaden nu, mot förr, när det gäller det lokala skolsystemet
är att nu är systemet mer av en marknad där skolhuvudmän konkurrerar med
varandra. Reformerna har inneburit att frågan om jämlikhet att satts under lupp.
De första reformerna mot en mer sammanhållen skola hade just som syfte att öka
jämlikheten och likvärdigheten i skolan. Genom en mer sammanhållen skola skulle
lokala skillnader raderas ut. Mycket av reformerna har således handlat om
rättigheten till en likvärdig utbildning och att utbildningen skall vara likvärdig och
jämlik för eleverna. Jämlikhetsidealet har varit centralt i den svenska skolan men
dess innebörd har med tiden förändrats, något som varit en förutsättning för att
reformerna skall kunnat komma till stånd. Nu handlar utbildning om att ge
jämlika och likvärdiga förutsättningar för den mångfald av aktörer som finns på
den lokala skolmarknaden. Det har till viss del skett en förskjutning från ett
elevperspektiv till ett producentperspektiv. Utbildning av idag skall inte bara vara
jämlik och likvärdig för eleverna utan villkoren för att producera den skall också
vara

likvärdiga.

Vi

kan

därför

anta

att

det

sker

en

förflyttning

av

jämlikhetsperspektiv, från eleverna till huvudmännen. Detta är dock något som
skulle behöva undersökas närmare samt vilka konsekvenser detta får för
utbildningen.
Vad avser jämlikhet och konsekvenserna av de senaste årens skolreformer behövs
fler studier som undersöker detta. I dessa studier bör fokuseras hur olika
huvudmän väljer att organiseras sin utbildning. Med flera olika huvudmän blir
variationerna i hur utbildning organiseras näst intill oändlig. Det blir samtidigt
svårare, om inte omöjligt, att ge en jämlik och läkvärdig utbildning. Men frågan är
om det skiljer sig mellan olika huvudmän eller till och med inom en och samma
huvudman?
Vad avser governanceforskningen och vad det bör forskas mer kring är bl. a. frågor
om ansvarsutkrävande. På grund av att den traditionella modellen för politisk
styrning utmanas så utmanas också det traditionella politiska ansvaret. I det
traditionella politiska ansvaret är det offentligas ansvar det som det offentliga
finansierar. Först i denna ansvarskedja står politiker därefter byråkratin samt de
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professionella, gräsrotsbyråkraterna. Alla har de dock det gemensamt att de
ansvarar inför de folkvalda vilka i sin tur kan avsättas i allmänna väl. I och med
privatiseringsreformerna har andra aktörer blivit involverade i förverkligandet av
politiken. Det får också som konsekvens en förändrad struktur för ansvar och
ansvarsutkrävande. Kedjan av ansvar är inte lika linjär som tidigare och de
verksamheter som drivas av privata huvudmän kan inte på samma sätt som
tidigare placeras in i den traditionella ansvarskedjan. Det beror bland annat på att
de svarar inför andra ansvarsstrukturer, nämligen ägarna. Ibland löper dessa
ansvarstrukturer parallellt med de traditionella och ibland kolliderar de med
varandra. De nya ansvarsstrukturerna har blivit mycket mer komplexa och hur
ansvar utkrävs i olika policysektorer behöver beforskas ytterligare.
Reformer bär också olika värderingar. Värderingar som ofta inte kommer till direkt
uttryck i de förändringar som föreslås utan finns implicit inbyggda i de föreslagna
formåtgärderna. Det kan bl.a. handla om normförskjutning av olika slag där olika
reformer innebär att normer och värderingar förändras. Några har studerat detta,
bl.a Lena Agervall samt Anders Johansson, (2003). Agervall menar bl. a att det sker
en anpassning i verksamheterna, efter reformeringen, mot ett mer företagsanpassat
språkbruk. Frågan blir då hur det påverkar den verksamhet som bedrivs och
relationer till dem som brukar servicen. När det gäller normförskjutningen visar
Montin (1993) hur gammal normer utmanas av nya. Rättssäkerhet utmanas av
flexibilitet,

likabehandling

av

lokal

anpassning,

likvärdig

standard

av

decentralisering, byråkratiska regler av målstyrning och effektivitet samt att en
verksamheten skall vara behovsorienterad utmanas av att verksamheten skall vara
efterfrågeorienterad (Montin, 1993:47).
Det som skulle behöva studeras är hur detta påverkar den service som produceras,
både vad gäller omfattning och inriktning samt om det får någon effekt i kontakten
med medborgarna, de som brukar servicen. Särskilt intressant vore det att jämföra
olika sektorer för att på så sätt kunna kartlägga eventuella likheter och skillnader.
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BILAGOR
Bilaga A Intervjubrev

Hej!
Mitt namn är Jon Nyhlén och jag är doktorand vid Mittuniversitetet. Jag håller på
att skriva en doktorsavhandling rörande skolan och de förändringar som skolan
genomgått under senare år. Jag tar min utgångspunkt i etableringen av friskolor
och hur det påverkar kommunerna och den kommunala skolan. Särskild vikt läggs
vid styrnings- och organisationsfrågor samt hur friskolornas etablering påverkat
relationen mellan kommunal skola och den kommunala förvaltningen i ett
konfliktperspektiv.
Jag genomför nu ett antal fallstudier där jag tittar närmare på hur
skolförändringarna påverkat kommunernas styrning och [kommunens namn] är
en av de kommuner som jag i min avhandling kommer att följa.
För att samla in detta material hade jag tänkt att bland annat använda mig av
intervjuer. Min fråga är om Du skulle vilja delta och att jag skulle få intervjua dig
under v.[veckonummer]? För undersökningen är Din medverkan av mycket stor
betydelse då du besitter unik kunskap om mitt studieområde. Jag vill också
påpeka att jag inte kommer att skriva ut ditt namn i avhandlingen.
Tidpunkt för den aktuella intervjun bestämmer vi tillsammans. Intervjun tar ca en
timme.
Har du några frågor rörande intervju eller mitt avhandlingsprojekt så kontakta
mig gärna.
Med vänliga hälsningar
Jon Nyhlén
Doktorand
Mittuniversitetet
070-[telefonnummer]
Jon.Nyhlén@miun.se
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Bilaga B Intervjumall Friskolor
1. Intervjupersonens namn
2. Namn på friskolan
3. Driftsform.
4. Datum för intervjun
•

Berätta om hur det gick till när er skola startades.

•

Vad skulle du beteckna som de viktigaste orsakerna till att denna friskola
startades?

Relationerna kommun-friskola
•

Finns det någon form av samverkan mellan kommun och (fri)skola och
hur ser detta samarbete ut?

•

Hur har arbetet gentemot kommunen fungerat? Skiljer det sig åt mellan
olika delar av kommunen? Ex. mellan partiföreträdare och tjänstemän?

•

Hur ofta har ni kontakt med kommunen och vad är det vanligaste som gör
att ni har kontakt med kommunen?

•

I de fall när det fungerar vad är det enligt dig som gör att det fungerar?

•

När relationerna till kommunen inte fungerar, vad är det som brister, vad
är det som är problematiskt?
När det gäller resursfördelning, finns det någon dialog med kommunen
kring de frågorna?

•

Relationen mellan skolformerna
•

Hur ser arbetet ut mellan de olika skolformerna? Samarbetar ni?
Samarbetar friskolorna? Koppla till de utvalda kommunerna?

•

I de fall när det fungerar vad är det enligt dig som gör att det fungerar?

•

Finns det någon förändring över tid?( Dvs där ni funnits ett tag har konflikterna
klingat av (ändrat karaktär) eller?
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Om du skulle kategorisera de största problemen med att driva friskola,
vad skulle de då vara?
• Vad är det bästa med att driva en fristående skola?
Bilaga C Intervjumall SKL
1. Intervjupersonens namn
2. Datum för intervjun
•

•

Berätta om vilka konsekvenser som friskolornas etablering på
gymnasienivå har inneburit för kommunerna?
o Kvalité?
o kostnader?
o Mycket fokus på org/marknadsföring i stället för
innehåll/pedagogik
o Finns geografiska skillnader?

•

Hur försöker man hantera dessa? (organisatoriska förändringar?
Marknadsanpassningen hur bra lyckas olika kommuner)
- ställer det andra krav på förvaltningen?

•

Hur ser ni på konkurrenssituationen? Konkurrerar man på lika villkor?
Vad bör förändras?

•

Det är ju olika hur kommunerna närmar sig friskolorna i termer av
utvecklande av relationer, bör kommunerna eftersträva goda relationer till
de fristående skolorna? Eller ska strikt konkurrens råda?
o -borde friskolorna ingå i kommunernas utvärderings och
kvalitetsarbetet?
- bör kommunerna öka sitt samarbete med de fristående
skolorna?

•

Hur ser du på det faktum att det är kommunerna som har ansvaret för alla
elever trots olika huvudmän? (Kopplat till kommunernas små möjligheter
att säga nej till etableringen)

•

Hur arbetar ni gentemot frågan om fristående skolor ni har ju tagit fram
b.l.a. riktlinjer tillsammans med friskolornas riksförbund?

•

Vilka fördelar har de kommunala gymnasieskolorna gentemot de
fristående och vice versa

•

Vad har varit det sämsta och det bästa med friskolornas etablering?
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•

Skolorna och framtiden, hur kommer den se ut, mer marknad eller en mer
restriktiv möjlighet för friskolorna att etableras?

Bilaga D Intervjumall Friskolornas Riksförbund
1. Intervjupersonens namn
2. Datum för intervjun
•

Berätta om förbundet.

•

Kan du utveckla dina tankar kring friskola vara och icke vara med
utgångspunkt i de politiska förändringarna? Ge en bakgrundsbild?

•

Vilka är problemen som friskolorna stöter på i sin kontakt med
kommunen?
På vilken nivå(tjänstemän, politisk, mellan skolor) är dessa problem?
Hur stark är konfrontationen?
Vad är vanligt förekommande? (exkludering av elever, inga besök från
politiker osv?)

•
•
•

•

Är det i bemötande beroende på politiskt styre av kommunen?

•

Vilka är de problem som friskolorna brukar ta med er som de upplever?

•

Handlar det om värderingar? Att friskolorna skulle stå för nåt annat än
den kommunala skolan?

•

Är detta med problemen kopplat till någon specifik skolform?
Grundskola? Gymnasieskola?

•

Hur stor betydelse har den tillståndsgivande processen för detta med
konfliktnivå?

•

Kan du nämna några kommuner där ni upplevt problem samt kommuner
där problemen är små, näst intill obefintliga?

•

Har geografiskt läga någon betydelse? Skillnad mellan
norrlandskommuner och storstadskommuner? Storlek? (Göteborg mycket
konflikter)
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•

Jag har valt att följa Umeå, Sundsvall och Gävle närmare möjligen också
övik eller skellefteå.. Hur ser du på kontakterna mellan dessa kommuner?

•

När kontakterna fungerar bra vad är det enligt dig som är orsaken till det?

•

Finns det exempel på samarbetes former mellan friskolor i kommunen?
Eller samaberten mellan kommunala skolor och friskolor? Kommun och
friskolor? Vad samarbetar man om?

•

En uppgift är att kommunerna har större inflytande idag över de
fristående skolorna? Vad säger du om det? Vad är det som har förändrats?

•

Ofta nämns konkurshot som ett problem i och med fristående
(Gymnasieskolor) hur hanterar man det?

•

Har relationerna mellan kommunerna och friskolorna förändrats över
tiden och i så fall på vilket sätt, enligt dig?

•

Vilka är fördelarna med friskolorna enligt dig?

Bilaga E Intervjumall Kommunföreträdare
1. Intervjupersonens namn
2. Datum för intervjun

Berätta om skolan i (Stad)-Antal elever
- Antal skolor
- Antal friskolor

Berätta om hur förvaltningen är organiserad.
•

Att kommunerna fick huvudmannaskapet vad har det inneburit för
kommunerna, kan du peka några konsekvenser?

•

Har förvaltningens roll blivit en mer aktivare eller mer passiv i sin styrning av
skolan än tidigare?

•
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Friskolorna
• Vilka konsekvenser kan du peka på som etableringen av friskolor
inneburit för kommunen?
•
•

Kan du peka på direkta konsekvenser för den kommunala skolan?
Hur hanterar ni dessa konsekvenser?

•

Hur ser ni på friskolorna i denna kommun, är de konkurrenter eller är de
ett komplement till den kommunala gymnasieskolan?

•

Finns det former av samverkan/samarbete med de fristående skolorna?
Inom vad?

•

Finns det planer på att utveckla detta samarbete?

•

Om nej, är det önskvärt med samverkan?

•

Vilken status har friskolorna i kommunen, har de samma inflytande/status
som de kommunala skolorna? Ex. Om det finns gemensamma aktiviteter
för skolan i sundsvall bjuds friskolorna in?

Förvaltningen
•

Hur går resursfördelningen till för de kommunala skolorna?

•

Hur sker resursfördelningen till de fristående skolorna, sker någon form
av dialog kring resursfördelningen? (insynen)

•

Hur arbetar ni med utvärdering och uppföljning av skolan?

•

Ingår de fristående skolorna i detta arbete?

•

Har etableringen av friskolor inneburit några nya arbetssätt för den
kommunala förvaltningen och i så fall vilka?

•

Hur är förvaltningen organiserad? Finns den en uppdelning i
förvaltningen mellan exempelvis resultat- och ansvarsenheter eller måloch resultatenheter?
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•

Har den politiska sfärens inflytande över förvaltningen förändras? På
vilket sätt har den förändrats? Minskat ökat?

Kommunala skolan
•

Vad har friskoleetableringen inneburit för verksamheterna?
Profilering? Marknadsföring?

•

Får skolorna behålla eventuellt överskott?

Övriga frågor

•

I den här kommunen finns det stora skillnader mellan de politiska
partierna i nämnden rörande skolpolitik och friskolornas
etablering?

•

Vilka är de stora framtida utmaningarna för skolan i kommunen i
framtiden?

•

Hur skulle du karakterisera det kommunala skolsystemet av i dag, är det
en marknadsplats som kännetecknas av konkurrens? Är det en ideologisk
arena som kännetecknas av intresse- respektive värderingsförändringar?

•

Hur stort inflytande har politikerna över skolpolitiken på kommunal nivå?

•

Vad styr skolpolitiken rent ideologiskt, är det att markera gentemot andra
partier eller är det en genuin uppfattning om hur skolan bäst skall drivas(
synen på utbildning)

Bilaga F Intervjumall kommunala skolan
1. Intervjupersonens namn
2. Datum för intervjun
3. Skola

•

Berätta om gymnasieskolan och dess organisation, din roll som rektor?

•

På vilket sätt har friskoleetableringen påverkat den kommunala
gymnasieskolan? (profilering, marknadsföring?)
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•

På vilket sätt ska den kommunala skolan möta konkurrensen från
friskolorna, enligt dig? (Bör ni samverka?)

•

Vad är det mest positiva med friskoleetableringen enligt dig?

•

Vad är det mest negativa?

•

(Hur kan man komma tillrätta med de negativa aspekterna?)

•

Anser du att den kommunala skolan varit väl rustad för att möta
konkurrensen? Vad kan förbättras? (Vad är era styrkor?)

Relationen till friskolorna
•

Förekommer någon form av samarbete eller samverkan mellan den
kommunala skolan och de fristående? Om ja, vad samarbetar i då om?

•

Om nej, varför inte?

•

Vore det önskvärt att samarbeta?

•

Uttrycker den kommunala skolförvaltningen någon om samarbete eller
inte samarbete? Möjliggör de samverkan samarbete?

Den politiska styrningen
•

Finns det något i den politiska styrningen av gymnasieskolan som
förändrats i den här kommunen sedan friskolorna etablerat sig?

Relation till förvaltningen
•

Vad har ni för relation, köp/ sälj? Stöd/service?

•

Hur upplever du relationen till den politiska förvaltningen? Bra dålig?

•

Har relationen till den kommunala förvaltningen ändrats sedan
etableringen av friskolorna kommit till?

•

Hur fungerar resursfördelningen? Har ni stort inflytande och hur kan ni
påverka?
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•

Upplever du att ni har stort eget ansvar?

Den kommunala skolan och konkurrens
•

Vad tycker du att den kommunala skolan har för fördelar som de
fristående skolorna inte har?

•

Har den förändrats sedan friskoleetableringen?

•

Om dåligt , vad är det som bör förbättras?

Övriga frågor
I Generella ordalag anser du att skolpolitiken förändrats under de senaste åren
och på vilket sätt?
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Bilaga G Intervjumall Politiker
1. Intervjupersonens namn
2. Datum för intervjun
3. Funktion:
4. Partitillhörighet:
5. Kommun:

Friskoleetableringens och dess konsekvenser
•

Vad har etableringen av friskolor inneburit för kommunen?
Politikst/ekonomiskt? Positivt/negativt?

•

Vad har det inneburit för den kommunala skolan? Utgör de komplement
eller konkurrenter?

•

Har kommunen ändrat arbetssätt även gentemot de kommunala skolorna?

•

Hur upplever du relationen till de fristående skolorna?

•

Om relationen upplevs som problematisk vad är det som gör att det råder
konflikt mellan kommun och fristående skola? Om bra varför?

•

Hur skulle du önska att man agerade gentemot de fristående skolorna i
kommunen?

•

Upplever du att det finns en tydligt formulerad skolpolitik i den här
kommunen? Borde den även inkludera de fristående skolorna?

•

Ur ett politiskt perspektiv vad har etablering av friskolor inneburit ?
Ändrade prioriteringar? (från fokus på lärande till organisation) Ändrad
planeringshorisont?

•

Från politiskt håll finns en vilja till goda relationer mellan friskola och
kommun? Varför? Varför inte?

•

Vad anser du att man skulle vinna på goda relationer mellan kommun och
fristående skola?
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•

Upplever du att inställningen till de fristående skolorna förändrats över
tid?

•

Från politiskt håll, besöker man friskolorna? Oposition? Majoritet?

Styrning
•

Hur anser du att målstyrningen fungerar i denna kommun? Underlättar
den styrningen av skolan? Använder man målstyrningen på rätt sätt enligt
dig?

•

Vad är problemen respektive fördelarna med målstyrning enligt dig?

•

Utifrån politikerperspektivet, Har målstyrningen förändrat relationen
mellan politiker och förvaltning? (Hur anser du att relationen mellan
politiker och tjänstemän fungerar)

•

Upplever du denna förvaltning som självständig gentemot den politiska
majoriteten? På vilket sätt ? Varför ? Varför inte?

•

På vilket sätt använder sig kommunen av rätten till insyn? Förändringar?

•

Ett sätt att styra är genom anslag. Hur beräknas ersättningen till de
fristående skolorna? Är det samma för de kommunala? Ingår lokalhyra i
ersättningen? Hur redovisas detta?

•

Ur ett förvaltningsperspektiv, hur hanterar man osäkerheter i kommunen
med flera huvudmän och den osäkerhetsfaktor som de kan utgöra?

Utbildningsideologisk syn
•

Vad anser du att utbildningens roll i samhället är?

•

Finns det några avgörande skillnader, enligt dig, förutom
huvudmannaskap mellan de fristående och de kommunala skolorna? Står
friskolorna och de kommunala skolrona för olika saker?
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Framtiden:
•

Utmaningar för gymnasieskolan i framtiden med minskade barnkullar och
högre kostnader hur skall de mötas? Samverkan mellan skolformerna?

•

Hur ser den framtida skolan ut enligt dig? Mer av marknadsanpassning
eller mer åt likvärdighet? (starkare statlig reglering, mindre av kommunalt
ansvar, särskilda anslag till utsatta stadsdelar/kommuner)
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Intervju med företrädare för förvaltningen, Umeå kommun, 100512
Intervju med företrädare för fristående skola, Umeå kommun, 091026
Intervju med företrädare för fristående skola, Umeå kommun, 091028
Intervju med företrädare för fristående skola Gävle, 091111
Intervju med företrädare för fristående skola, Gävle, 091113
Intervju med företrädare för majoriteten (S), Gävle kommun 091112
Intervju med företrädare för fristående skola, Gävle kommun, 080221
Intervju med företrädare för kommunal skola, Gävle kommun, 100420
Intervju med företrädare för förvaltningen, Gävle kommun, 091113
Intervju med företrädare för fristående skola, Gävle kommun, 080222
Intervju med företrädare för kommunal skola, Gävle kommun, 100420
Intervju med företrädare för kommunal skola, Gävle kommun 100428
Intervju med företrädare för oppositionen (M), Gävle kommun 091112
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ENGLISH SUMMARY
During the last decades, the public sector in Western democracies has undergone
drastic changes. These changes have meant privatization and a more diverse
service provision. Because of privatization,activities that were previously reserved
for the public sector can now be conducted by the private sector. This has led to the
traditional hierarchical model to be challenged by a new governing style through
market mechanisms, which was introduced during the 1980s. Both the hierarchical
model and market model have since been supplemented by the network model
that was introduced in the 1990s. The new organization has meant that steering is
currently done in a complex environment with varying outcomes.
In the foreground of the theoretical concepts that captures the development
described earlier is governance. The starting point of the governance perspective is
that the traditional bureaucracy model for governing is challenged by new forms
of organization and steering. In Weber's ideal bureaucracy, private and public are
kept strictly separated and the bureaucracy is seen as a neutral implementer of the
decisions that the elected representatives have taken (Kjaer, 2004:20-25). The
political changes that the public sector has undergone have challenged the
hierarchical order. The emergence of new conditions for the organization of society
has led to new processes and methods of governing in a new and changing role of
the ruling (Björk et al 2003:25). Hedlund & Montin (2009) claim that in a Swedish
context, this

development is a movement from hierarchical governing to the

interactive governance. They stress that the new type of governance is developing
in mutual interaction between different actors (Hedlund & Montin, 2009:7). Their
premise is that the complexity of the governing processes increases as more actors
are involved in the implementation of policy.
The purpose of this thesis was to investigate how the ideals of hierarchy, market
and networking appear in the municipal steering of the local school system, and
how these ideals affect the development and the intensity of the conflicts in the
surveyed municipalities.
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Theoretical Premises
Organizational change in schools and school management have been central
themes in much of the recent school research. The same can be said about the state
of Political Science research which deals with the change of the political systems
and steering issues. This change, from a hierarchical governing model to a
decentralized, local education market with several principals have created
organizational change in the School system, both within and outside the schools
but also for the municipalities, which still has a major responsibility for the schools.
It has also had repercussions on the research conducted on these changes. New
areas have been replacing older areas of research.
A central, aspect of this thesis is conflict. Conflict has regarded by some researchers
in the political science discipline as a natural and even necessary part of political
life. (Dahl, 1963:72, Bachrach & Baratz, 1963, Easton, 1965). Conflict is ambiguous
and quite difficult to define. It is common not to distinguish between interest or
goal conflicts and conflict-oriented behavior. (Axelrod, 1970:10)
In the case of goal conflicts Axelrod (1970) states that the most common definition
is "the state of incompatibility of the goals of two or more actors”. Some writers,
according to Axelrod (1970), also add the cost to avoid a collision to the definition.
Conflict can thus be understood in terms of two main parts, namely the
incompatibility of goals and actions.(Deutch, 1963:112, Axelrod, 1970:10,. DeBonos
1986, Malta, 1998, Lantto, 2005). A goal conflict, understood in its simplest form, is
a conflict in which an actor has goals that are incompatible with another actor's
goals. In the workplace for example , there may be a situation where some of the
workers want to work as little as possible for as high a salary as possible while the
owner of the company want the workers to work as much as possible for as low a
salary as possible.
Two key points of departure are central in order to understand the development of
a conflict: resources and heterogeneity. Bolman & Deal (2005) take a political
perspective on organizations and claim that in political organizations the scarce
resources, combined with conflicting interests

give rise to goal conflicts. The

political perspective on organizations is therefore based on a fundamental idea that
there are political forces and power dynamics that create conflicts (Bolman & Deal,
2005: 244). In a political organization the majority of all decisions represent the
allocation of scarce resources (Bolman & Deal 2005:234-235). If organizations
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within a system receive their resources from the same source , this increases the
chance that conflicts will develop and escalate. There are thus two complications in
terms of assets that would impact the development of the conflict, partly because
they are scarce and that they come from the same source. (Katz & Kahn, 1968: 623)
In the school policy perspective the resource allocation system is a source of
conflict. It is the municipality that distributes money to both the public schools
and the independent schools based on the municipality's expenses for their own
schools. This means that schools, both public and independent, rely for resources
from the same organization and have to compete with each other for

these

resources. In this way, conflicts could arise between the actors .
. The argument that social complexity has increased is often expressed in
contemporary steering literature. The governance perspective is seen in the field
of political science research as the answer to society's increasing demands for a
more complex steering. Central to the governance perspective is society's
increasing complexity, which has generated new forms of organization and
steering.

However, due to the organizational changes of society, such as

decentralization, local politics has become increasingly important. It has meant that
power and responsibility has transferred from the central to the local level and that
more actors than previously are included in the policy process. For the steering
processes, the increased complexity involves new forms of governing. Some
researchers believe that the development has gone from a hierarchical governing
model to a more interactive governance model in which the network model is
central (Hedlund & Montin, 2009, Pierre & Peters 2000, 88, 10-103, Pierre 2001:105)
In the governance perspective, the traditional political responsibility has to some
extent come to play out its role (Hedlund & Montin: 2009:10). More actors than
before are involved

in the policy making process, from preparation to

implementation. The government’s role will be to coordinate the various actors.
Rhodes (1996) and Kjaer (2004) argue that the challenges for the leadership are to
find new ways to cooperate and appropriate network models in order to steer
(Rhodes, 1996:666, Kjaer: 2004:43). Others argue that the hierarchical model of
governance still plays a central role in the management of contemporary society.

The reforms have created a fragmented public administration, which in turn
created the need for new mechanisms of steering. The government's new role is
more to coordinate than to steer (Löfgren & Ringholm, 2009:506). This means that
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the hierarchical governing model has been challenged by other models of
governance. Overall, three different perspectives on steering can be identified. One
of these is the network model, which has come to represent a flexible way to
coordinate and monitor implementation of political decisions. The second is
market-based management where market principles governing the allocation of
resources. The third is the hierarchical model. Rhodes (1996) argues that the
government can choose between different ”governing structures", i.e. the
government adjusts its way of ruling based on the three different perspectives
(Rhodes, 1996:653). The hierarchical model is still the dominant one, but in recent
years it has increasingly been challenged by privatization and the creation of
markets. This has resulted in that competition and market approach is an
established part of many Western, liberal democracies (Rhodes, 1996:653) In
addition to market reforms, the hierarchical model been challenged by the network
model.
Method
In light of the purpose of the study, its ambition will be theory development. This
has implications for the theory's role and the selection of cases. The governance
perspective view is that policy is created in consensus, which translates into low
degree of conflict. With regard to theory development studies Esaiasson et. al
(2007) argue that there are essentially two types of theory development studies.
One is to find explanatory factors and the other refers to the development of causal
mechanisms. The aim of this study is to find explanatory factors. Within that
category are two subcategories, which include two types of studies: one where the
researcher tries to find additional explanatory mechanisms and another, where the
goal is to find competing explanatory mechanisms. (Esaiasson, et al 2007:124) This
study is of the first category, aiming at finding additional explanations for the
development of different levels of conflict. This has implications for the selection of
cases. In theory development studies, based on few cases and thus be able to use
information from these cases to develop the theory. (Esaiasson et al 2007:124-125)
The governance perspective assumes, implicitly, that there is consensus between
the actors in the policy process. To investigate this, three very similar
municipalities have been selected. They are roughly equal, in terms of population
size, political majority, the number of private schools and the number of pupils in
secondary education. Data include interviews with representatives of the
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municipalities i (politicians from both political blocs), but also officials from the
school authorities. Representatives of independent and municipal secondary
schools were interviewed. Materials are also used in the form of documents that
expresses the local government's opinion on private schools requests to establish
their business. Newspaper articles have also been examined. The municipalities
that are included in the study are the municipality of Gävle, Sundsvall and Umeå.
Results
The level of conflict development in the surveyed municipalities has varied during
the studied period, and it seems there is little consistency between local authorities
in the setting up phase of the independent schools with how they then choose to
act against schools in the relationship phase.
In the municipality of Gävle, the relationship with the municipality is described as
problematic by an interviewee and the municipality tries to make things difficult
for the independent schools in many ways. One interviewee also stated that the
areas where they interact with the municipality are being reduced. Earlier there
was, for example, cooperation between the municipality and the independent
schools on the native language instruction. This cooperation no longer exists.
However, new problems have arisen, this time outside the school admission. The
problems concern the municipal real estate company. The company wants the
independent schools to have permits in in order to be located in industrial areas.
The case is that many of the independent schools are located in industrial arenas
due to the closeness to companies. The interviewee believes that this type of
conflict has increased in Gävle.
The municipality of Umeå is characterized by the lowest level of conflict.

A

interviewee from the municipality said that as the number of independent schools
has increased, the municipality's planning has been hampered and that they now
have to put a price on all services they offer. This did not happen earlier. The
municipality of Umeå is also trying to integrate the independent schools in the
local school system as much as possible.
Prevalent governing ideals differ in the surveyed municipalities. In the case of
market governing it focuses on the actors in the system as independent parties
where there is an element of competition. The basis for market governing in
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municipalities is located in the use of competitive tools to manage school
operations. In Gävle the local government uses a competitive attitude towards the
independent schools. For this approach there is considerable political acceptance
from both the majority and the opposition. The political side highlights that
competition from the independent secondary schools is a problematic factor .
Competition should be kept at a comfortable level which is positive for the public
school. The school

administration believes that there is a strict "competition

thinking" to be applied against the independent schools because the municipality
wants to adhere to the law. The law postulated that independent schools should
be in competition the public schools.
Collaboration is the governing instrument that can be traced to the network model.
The municipality of Gävle has no interaction with independent schools. However,
there is collaboration between the independent schools in the municipality. These
networks can be described as self-organized in the sense that there are the
independent schools themselves that organize these networks. The driving force
behind these networks is resources. Independent schools can use each other’s
resources through the network. In the municipality of Umeå, where the network
model is most prominent, the municipality exhibits a number of areas where there
is collaboration with the independent schools. The network in Umeå is non-selforganized and can therefore be characterized as vertical networks.

They are

initiated by the municipality and the municipality has to some extent co-ordinate
them. The municipality uses the networks to gain influence in the independent
schools while the independent schools have access to municipal resources.
The third governing instrument is the control instrument which is connected to the
hierarchal model. Because of how the Education Act is designed, the municipalities
still retain a key function. They are responsible for resource allocation but they are
also, along with the School Inspectorate, responsible for the quality control in
schools. The municipality has the right independent schools and it may request
that independent schools participate in the municipal quality work. Among the
investigated municipalities, the quality control was most developed in Sundsvall .
, There are still distinct elements of hierarchical governing in the economic steering
of independent schools. Firstly, it is clear that the governed is subordinate to the
governing. This hierarchical division is based primarily on the law that states that
the municipalities are responsible for the allocation of grants to independent
schools.
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With regards to the requirements, in the Education Act, transparency in the
distribution of money is to be agreed, transparency is being categorized as nonexistent in the municipalities. The municipalities have almost no dialogue with the
independent schools regarding the amounts of money involved, although the
municipalities should take into account the commitment of schools and students'
needs when allocating funds. It becomes difficult to maintain the requirement of
transparency when the municipalities have so little contact with the independent
schools.

The municipality of Umeå also applies a fairly hierarchical resource

allocation model. What distinguishes it from other municipalities is that Umeå
uses the resource allocation system as a redistribution instrument between
different schools. This way of using the resource allocation system is based on the
view that independent schools are part of a larger entity, for which the
municipality is responsible. The municipality allocates resources using the same
criteria for both public and independent schools . This goes back to the network
model, practiced in Umeå. The municipality's strategy is to collaborate with
independent schools. The system practiced in Umeå will bridge differences and
gaps

between

the

actors

The method of fund allocation to the independent schools has clear elements of
the hierarchical governing model. The amount of money given to the independent
schools depends on the costs of the public schools. This creates a hierarchical
relationship between the municipality and the independent schools. Thus, there is
a little room for the independent schools to participate in the process. The
governing processes in a hierarchical system is very regulated and closed. This
means that there are few opportunities for actors other than the ruling ones to
affect these processes. The legislation gives local authorities a key role when it
comes to how resources should be distributed.
The managing of the schools is also done with management by objectives. The
purpose of a goal-oriented system is to make the schools more involved in the
governing process. The politicians set the overall goals for the schools and the
schools in turn determine the details regarding their governing. In the municipality
of Gävle there is a consistency in the responses from the interviewees that a
division between management and politicians seems to work. The municipality of
Sundsvall deviates here. The administration representative says that sometimes the
politicians want to micromanage. In Gävle, it seems that much of the political
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culture is based on consensus, ie the politicians agree that the public school must
be safeguarded.
The national level influence over school policy is rather large, both in the public
and independent schools. The School Inspectorate regulates the independent
schools. The agency determines if the independent school is entitled to receive
municipal subsidies for its activities. The interviewees from the municipalities
express the wish that the municipalities gain more influence over the establishing
process of the independent schools. Mainly due to the fact that the municipalities
finance the independents schools but also from a planning perspective. With an
increased influence over the establishing processes, it would be easier for the
municipalities to plan the size of the school system in terms of number of pupils in
different schools.

From the municipal level it is argued that by giving the

municipalities greater influence over the establishment of independent schools,
they could better control school capacity.
The independent schools they are often managed with a mix of centralization and
decentralization in for example resource mangement. The central level often has a
large influence on the economy and the establishing process. Often the teaching is
based upon a pedagogical concept. However, teachers are quite free within this
framework to develop teaching and much of the responsibility lies on them.
However, working as teacher at a independent school means, to some extent,
more work; for example more time is required for at-school lesson planning, This is
not

the

case

with

the

teachers

in

the

public

schools.

As a result, independent schools have had an effect on public schools both in form
and content. In form, the changes variy between the different municipalities. In
Gävle much of the responsibility has been decentralized to the schools, i.e. to
teachers and principals. The same applies to Umeå. The individual schools have
been given more responsibility in terms of both economic issues and personnel
issues but also how to organize their teaching. Sundsvall deviates in this respect.
The tendency in recent years has been to centralize more of the responsibility for
the school to the municipality. This is largely because of the reorganization, which
the municipality did a few years ago. The management structure for the new
school system became more centralized. Generally speaking, the public schools
have undergone major changes over recent years and some of the positive has been
that teachers and students seem to have had a major influence.
264

265

