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Sammanfattning 
 

Med hjälp av tre semistrukturerade intervjuer gjorda år 2010 undersöktes Uppsala kommuns 

möjligheter att planera sin skolverksamhet utifrån offentlig och privat bestämmanderätt, 

effektivisering och konkurrensanpassning, samt jämlikhet och segregation.  

 Uppsala kommun arbetar utifrån en hög tilltro till den konkurrensutsatta marknadens positiva 

inverkan på skolan och prioriterar individens rätt att välja. Valfriheten försvårar kommunens 

planering, men anses ha en positiv inverkan på den kommunala skolans effektivitet och kvalitet. 

Kommunen har möjlighet att påverka segregation genom att underlätta elevernas rörlighet samt 

utveckla instrument för informationsspridning och kvalitetsjämförelser. 

Nyckelord: skola, offentlig, privat, konkurrens, marknad, jämlikhet, segregation, strategi, 

friskola, skolval, valfrihet. 
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Inledning 
Som blivande grundskolelärare och Uppsalabo har jag med stort intresse läst om hur 

högstadieskolor läggs ned eller slås ihop i olika delar av landet under de senaste åren. Samtidigt 

skrivs det om hur lärarna inte räcker till i andra skolformer, att det är svårt att få platser i 

förskolan och att årskullarna i gymnasiet är rekordstora. Detta ledde till funderingar över hur 

kommunen går till väga för att planera sin skolverksamhet. Förutsättningarna för grundskolan 

har de sista 20 åren förändrats drastiskt. Från att ha varit i huvudsak en centralstyrd 

sammanhållen skola, med målsättning att utjämna sociala förutsättningar, har 

marknadskrafterna med ett individanpassat synsätt gjort sig alltmer gällande. Kommunen är 

huvudman och har huvudansvaret för elevernas grundskoleutbildning när den sker i de 

kommunala skolorna. En faktor som tillkommit de senaste åren är etableringen av fristående 

skolor även på grundskolenivå vilket påverkar den kommunala skolans förutsättningar. Hur ser 

kommunen på tillkomsten av dessa? Är de konkurrenter eller utgör de ett komplement? Innebär 

de en komplicerande faktor eller underlättar de planeringen av grundskoleverksamhetens 

fluktuerande elevunderlag? Mot denna bakgrund har jag velat belysa hur detta har påverkat 

kommunens skolstrategi och planering. 
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Bakgrund 
Innan 1990-talet var alternativen till den statliga offentliga skolan få. Det fanns ett fåtal privata 

internat som finansierades med hjälp av elevavgifter, men förutom dessa hade Sverige ingen 

utbildningsmarknad att tala om och i princip hade staten monopol på utbildningen. Situationen 

under mitten av seklet uttrycks som följande av Bengt Jacobsson: ”Under 1950- och 60-talen 

uppfattades begreppet samhällsplanering som ett honnörsord. Den var i första hand en central, 

statlig angelägenhet.1  Kommunerna och skolan gick under denna tid igenom en period av 

minskat självstyre och fungerade som ett instrument för att utjämna skillnader i klass, inkomst 

och utbildning. Björn Söderqvist delar denna syn i studien School leaders’ view on market forces 

and decentralisation, där han i ett inledande avsnitt beskriver skolans historiska bakgrund. Enligt 

Söderqvist har utvecklingstrenden under 1980 och 2000-talen gått ifrån statlig central kontroll 

mot en decentraliserad kommunal styrning. Synen på den centrala styrningen mot slutet på 

1980-talet var en konsekvens av ändrade ekonomiska förhållanden och krav på effektivisering 

inom den offentliga sektorn.2 

Ledorden för 1990-talet var bl.a. decentralisering och avreglering, vilket ledde till flera stora 

förändringar under början av 1990-talet. 1991 tog kommunerna över ansvaret för skolorna och 

fick själva bestämma hur de nationella målen från staten skulle realiseras. 1992 klubbades 

proposition 1991/92:95 om valfrihet och fristående skolor igenom. Denna proposition kallas 

populärt för ”skolvalsreformen”. Detta innebar att föräldrar fick rätt att placera sina barn i vilken 

fristående skola som helst. Den tidigare rådande ”närhetsprincipen” var därmed delvis satt ur 

spel och frångicks sedermera helt i de flesta kommuner. Var skolan låg och var man bodde hade 

teoretiskt sett ingen betydelse. Skolvalsreformen innebar även att hindren för att starta 

fristående skolor undanröjdes och möjliggjorde deras framväxt. 1992 togs även ett beslut om 

instiftandet av en ”skolpeng” vilket gjorde att eleverna kunde ta med skolbidraget från sin 

hemkommun till en skola i en annan kommun.3 1993 slogs de flesta riktade centrala anslagen 

ihop för att kommunerna skulle få mer inflytande över hur pengarna fördelades.4 

De offentliga och fristående skolorna tävlar om samma elever och skolornas ekonomi baseras på 

det antal elever som skolan lyckas attrahera. Tillgången till elever är viktiga för skolorna och 

ojämnheter i antalet födda, inflyttning med mera leder till stora skillnader i elevtillgången för 

olika årskullar. Elevunderlaget ser annorlunda ut beroende på vilka åldersgrupper i skolan man 

studerar vilket exemplifieras av Skolverkets lägesbedömning för grundskolan 2009: ”Eleverna 

blir färre, men snart växer de yngre årskullarna” vilket beror på att tillväxten är ojämnt fördelad 

                                                           

1 Jacobson (1992) s.15 

2 Söderqvist (2007) s.46-48 

3 Bunar (2004) s13 

4 Lindbom (2007) s.13 
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mellan de lägre och de högre årskurserna. Trenden med minskande elevunderlag i förskolan 

bröts 2005 och ökningen fortsätter än idag. Som en konsekvens kommer antalet elever för 

grundskolan som helhet att minska fram till 2014/15 för att därefter öka.5 

Kommunens styrning 
Detta avsnitt ägnas åt kommunens organisation av skolväsendet samt de lagar och förordningar 

som styr dess verksamhet. För att förstå olika beslutsprocesser för grundskolan i Uppsala görs 

först en förkortad beskrivning av vilka nämnder som är involverade i styrningen av den 

offentliga skolan. Därefter ges en kort bakgrund till de fristående skolornas organisation och 

uppdrag.  

Kommunen är enligt skollagen6 huvudman för grundskolan och har övergripande ansvar för att 

tillgodose alla elever med lika och god undervisning samt en gemensam värdegrund. 

Kommunallagen7 reglerar ansvaret och beslutanderätten inom en kommun.  

I Uppsala är Kommunfullmäktige (KF) det högsta beslutande organet (fig. 1). KF bestämmer 

årligen kommunens budget i ett styrdokument som heter IVE (Inriktning, verksamhet och 

ekonomi). IVE omfattar en plan för kommunens verksamhet för fyra år framåt. 

Kommunstyrelsen (KS) verkställer fullmäktiges beslut, begär in yttranden från nämnderna, 

fullgör styrelsens uppdrag, skapar underlag för IVE och ser till att den efterlevs. Förutom 

kommunallagen har Uppsala ett reglemente med bestämmelser som reglerar kommunens 

verksamhet8. Barn och ungdomsnämnden (BUN) ansvarar för grundskolan. KF och KS ger 

uppdrag till BUN att ta fram underlag för behovet av platser i grundskolan samt beslutar om 

nedläggning eller nybyggnad av skolor. BUN i sin tur ger uppdraget att driva verksamheten till 

produktionsnämnden för vård och bildning (VOB). BUN får bara ge uppdrag till kommunala 

skolor. Staten ger uppdraget till fristående skolor via skollagsförordningen samt läro- och 

kursplaner. Fastighetsnämnden (FSN) ansvarar för kommunens lokaler och samarbetar med 

BUN i lokalfrågorna. Sammanfattningsvis ger KF och KS uppdragsnämnderna uppdrag, dessa 

realiserar uppdraget antingen genom att handla upp tjänster av externa utförare eller genom att 

ge uppdrag till en kommunal produktionsnämnd eller bolag. 

           Fig. 1 

                                                           

5 Skolverket (2009) Skolverkets lägesbedömning s.53 

6 Skollagen (1985:1100) 

7 Kommunallagen (1991:900) 

8 Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Uppsala kommun 
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Kort om de fristående skolorna 
Fristående skolor skiljer sig från de offentliga skolorna genom att de inte har staten kommunen 

eller landstinget som huvudman. Skolinspektionen är tillsynsmyndighet för all skolverksamhet, 

oavsett om den äger rum i fristående eller offentlig regi. Fristående skolor kan få tillstånd att 

etablera sig om de bedriver undervisning som följer skollagen och skall därför ge ”kunskaper och 

färdigheter som till art och nivå i allt väsentligt motsvarar vad som bedrivs inom den kommunala 

skolan”.9 För att starta en fristående skola krävs det att en fysisk eller juridisk person lämnar in 

en ansökan till skolinspektionen. Kommunen lämnar ett yttrande, men det är skolinspektionen 

som beviljar ansökan. Så länge den fristående skolan uppfyller de krav som ställs på den i 

skollagen är det i regel inget problem att få etableringstillstånd. Mellan åren 1997-99 var det 

endast 9 av 242 ansökningar som skolverket inte beviljade.10 En fristående skola har två år på sig 

att starta och kan välja att lokalisera sig utan hänsyn till var behov föreligger.  

                                                           

9 SOU 2000:39 

10 Bunar (2004) s.15 
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Forskningsläge 
Kombinationen av 1990-talets utbildningspolitiska reformer bidrog till en framväxande 

skolmarknad, något som dramatiskt förändrade förutsättningarna för kommunerna. 

Forskningsfältet som anknyter till skola och styrning är emellertid allt för omfattande för att en 

heltäckande redogörelse skall rymmas inom denna uppsats ramar. Istället består forskningsläget 

av tre nedslag i forskning som anknyter till marknadiseringen inom utbildningsväsendet för att 

sedermera utgöra underlag för diskussion senare i uppsatsen. Följande tre teman ligger till 

grund för att förstå de kommunala strategiska avvägandena i förhållande till 

marknadsanpassningen av den kommunala grundskolan: 

 Offentlig kontra privat bestämmanderätt  

 Effektivitet och konkurrens 

 Jämlikhet och segregation 

Offentlig kontra privat bestämmanderätt. 
Fristående skolor har idag blivit ett alternativ till offentliga skolor i Sverige. Gary Miron menar 

att fokus på skolfrågor har ändrats från jämlikhets och solidaritetsfrågor till fokusering på 

kvalitets och effektivitetsfrågor med ett internationellt trendbrott under mitten av sjuttiotalet. 

Trendbrottet i Sverige kom dock några år senare, kring mitten av 80-talet, enligt en analys av Ulf 

Schüllerkvist.11 Enligt Miron har försämrade ekonomiska villkor varit en betydande orsak till 

förändringen eftersom den ekonomiska utvecklingen ledde till krav på kostnadseffektiva 

utbildningssystem istället för att skjuta till ekonomiska resurser.12 På 90-talet ändrades villkoren 

för de fristående skolorna i Sverige och möjliggjorde en friare hållning till etablerandet av dessa. 

Friskolornas framväxt har under senare år gett föräldrarna större möjligheter att bestämma över 

sina barns utbildning. Professor Tomas Englund använder begreppet ”Public good & Private 

good” för att benämna polariseringen mellan ett statligt monopol på utbildningen och familjens 

rätt att bestämma vilken skola som är lämplig för sina barn. Englund använder sig av 1990 års 

statliga maktutredning när han kopplar begreppet till ett demokratiskt sammanhang där 

demokrati ses som en balans mellan individens rätt att bestämma över sig själv och kollektivets 

bästa.13 Han menar att tidsandan har förskjutits mot en betoning av individens rätt, det vill säga 

”den lilla demokratin” där en mindre grupp bestämmer över sina villkor. Detta har skett på 

bekostnad av kollektivet, ”den stora demokratin”, där institutionerna bestämmer.14 Det 

                                                           

11 Schüllerkvist (1998) s.66 

12 Miron (1993) s.13-19 

13 Englund (1993) s.10 

14 Englund (1993) s.2 
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existerar sålunda en kamp mellan den offentliga och den privata bestämmanderätten. 

Schüllerkvist drar samma slutsats, d.v.s. att det skett en ideologisk förskjutning i frågan om 

samhälle - individ. Han menar att effekten av förskjutningen blev att ”det har ifrågasatts om 

staten har rätt att detaljreglera en så privat företeelse som utbildning”.15 

Effektivitet och konkurrens  
”Market forces in schooling implies the use of competition and market mechanism to control the supply and 

demand for educational services.”16 

Skolpengen är närmast en förutsättning för det fria valet av skola och den utgör även basen för 

en framväxande marknad där skolorna tävlar om eleverna. De offentliga och privata skolorna 

tävlar om samma elever, samma pengar på samma marknad, men pengarna kommer via 

skolpengen från samma kommunala resurser. Kommunerna är idag inte bara leverantörer av 

utbildning, de är även beställare. Under första delen av 2000-talet har antalet elever i fristående 

grundskolor och gymnasieskolor ökat. Fristående skolor i form av aktiebolag inom större 

koncerner ökar.17 ”Ett tiotal utbildningsföretag ansvarar nu för närmare 30 % av de elever som 

går i fristående grundskolor.” Förespråkare för en fri skolmarknad menar att effekter av 

konkurrens på skolmarknaden leder till effektivisering av skolor, bättre resursutnyttjande, bättre 

löneläge för lärare, vilket gör läraryrket mer attraktivt och ökar kompetensen. Skolor som har 

sämre konkurrenskraft slås ut.18 Harry Anthony Patrinos har studerat marknadskrafternas 

inverkan inom ett flertal länder och menar att konkurrens på skolmarknaden förbättrar 

skolsystemen internationellt genom effektivisering och innovation.19 Schüllerkvist menar att 

debatten om skolan i Sverige från 70-talet till 90-talet har karakteriserats av en ökad betoning 

på effektivitet.20 Miron menar att marknadskrafterna kan bidra till att utveckla skolorna genom 

ökad konkurrens, samtidigt varnar han för att överskatta marknadens möjlighet att balansera 

mellan kollektiva och individuella behov.21 

                                                           

15 Schüllerkvist (1998) s.93 

16 Miron (1993) 

17 Skolverket (2009)Skolverkets lägesbedömning s. 21 

18 Lindbom(red)(2007) s. 29-30 

19 Patrinos (2000) s.76 

20 Schüllerkvist (1998) s.94 

21 Miron (1993) s.141 
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Jämlikhet och segregation 
I olika offentliga utredningar förs det en återkommande diskussion om vilka effekter de ökade 

valmöjligheterna inom utbildningsmarknaden får för olika grupper i samhället. Diskussionen kan 

ses som ett förhållningssätt till skolan och utbildningsmarknaden i relation till frågor om 

demokrati, jämlikhet och segregering. Den statliga välfärdsutredningen SOU2000:39 har 

behandlat dessa aspekter utifrån skolornas ökade möjligheter till profilering i ett inledande 

avsnitt. Där konstaterades det att de ökade skillnaderna mellan grupperna var ett trendbrott. 

Argument presenterades för att tillbakasatta grupper i samhället gynnas av en differentierad 

skola där elever från olika bakgrund blandas. Barn till föräldrar tillhörande ”eliterna” har 

traditionellt vunnit på ett aktivt val av skola eftersom de i ökad grad har kunnat utnyttja 

variationen som erbjuds. Angående det fria skolvalet fastslår författarna att skolvalet kräver ett 

aktivt sökande för att skaffa sig basal kunskap om vilka skolor som finns, men även kunskap om 

informella faktorer, exempelvis skolornas rykten.22 Resultatet pekar på att fristående skolor 

leder till ökad segregation och att den sociala differentieringen ökar om kommunerna i ökad 

grad väljer att förlita sig på fristående skolor. Det skall dock tilläggas att forskningen på detta 

område inte är helt enig och även pekar på att det finns andra faktorer som har betydelse för 

resultaten i skolorna, t.ex. boendesegregation och föräldrarnas utbildningsnivå. Lärarnas 

kompetens och utbildningsnivå spelar även en stor roll i elevernas resultat.23 I ”Friskolorna och 

framtiden” belyser F. Bergström och F.M. Sandström hur fristående skolors effekt på 

segregationen kan problematiseras genom att ta upp boendesegregationen som faktor och 

tillmäta den en större betydelse än den segregation som valfriheten av skola innebär. De 

konstaterar att föräldrar med högre utbildningsnivå i ökad utsträckning placerar sina barn i 

fristående skolor. Profilering ses som en möjlig lösning för att göra skolor attraktiva och 

motverka kvalitetsminskning på skolan, vilket är något som förespråkas för skolor med hög 

andel elever med invandrarbakgrund och elever där föräldrarna har låg utbildningsnivå.24 Att 

föräldrar kan välja vilken skola barnen skall gå i kan alltså enligt Bergström och Sandström 

minska segregation i samhället eftersom elever från olika områden kan gå i samma skola. Denna 

uppfattning delas delvis av Nihad Bunar, som dock anser att detta bara gäller för de elever som 

faktiskt utnyttjar möjligheten att byta skola och argumenterar för att det alltid blir svagare 

elever kvar på en skola när de starkaste eleverna försvinner därifrån.25 Detta är ett exempel på 

argumentet för hur det fria skolvalet kan öka segregationen i samhället eftersom föräldrar med 

t.ex. högre utbildning i ökad utsträckning använder sig av möjligheten att välja skola. 

                                                           

22 SOU2000:39 s.8-11 och s.23-24 

23 Skolverket (2009) Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? s.177 

24 Lindbom (2007) s.102-103 och s.112-113 

25 Bunar (2004) s.13 
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Det har alltså argumenterats för att fristående skolor kan leda till att elever och lärare flyr vissa 

skolor vilket gör att dessa skolor förlorar sin andel studiemotiverade elever. Studier kring elevers 

resultat i skolan har visat att de övriga eleverna i klassen i hög utsträckning påverkar varandras 

resultat, den så kallade ”peer-effekten”26 vilket har betydelse för detta resonemang. Bergström 

och Sandström är dock inte omedvetna om effekten av de negativa konkurrenseffekterna för 

segregationen och konstaterar att skolor med en större andel resurskrävande elever inte alltid 

får resurser avsatta för detta. Färre elever i offentliga skolor leder till minskade anslag vilket 

försvårar situationen för dessa skolor.27 

Från att tidigare har varit ensam aktör för utbildning är den offentliga skolan en av många på 

skolmarknaden. Den offentliga skolan påverkas av övriga aktörer såväl som av variationer i 

elevunderlaget. Den röda tråden i arbetet är strategier och anpassning av den kommunala 

skolverksamheten på en konkurrensutsatt skolmarknad. Skolvalsreformen har lett till att 

Uppsala kommuns offentliga skolverksamhet befinner sig i ett läge som är allt mer utsatt för 

konkurrens och marknadskrafter. Denna förändring sker mot bakgrunden av variationer i 

elevunderlaget, vilket sätter press på alla aktörer. 

Syfte och frågeställningar. 
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur skolvalsreformen påverkat kommunens 

möjligheter att planera sin skolverksamhet på en konkurrensutsatt marknad för att sedan 

identifiera kommunens svårigheter och möjligheter.  

För att få svar på detta har följande tre frågeställningar formulerats: 

1. Hur arbetar Uppsala kommun med offentlig och privat bestämmanderätt utifrån 

marknadsanpassningen av den kommunala grundskolan? 

2. Hur arbetar Uppsala kommun för att effektivisera och konkurrensanpassa sin organisation 

utifrån marknadsanpassningen av den kommunala grundskolan? 

3. Hur arbetar Uppsala kommun med jämlikhet och segregation utifrån marknadsanpassningen 

av den kommunala grundskolan? 

 

 

 

                                                           

26 Bunar (2004) s.13 

27 Lindbom(red)(2007) s.30 
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För varje frågeställning har en tänkbar teori formulerats: 

Teori 1. Kommunen arbetar huvudsakligen med att driva igenom den privata 

bestämmanderätten på bekostnad av den offentliga.  

Teori 2. Kommunen har hög tilltro till att marknadskrafterna skall bidra till effektivisering inom 

den egna organisationen. 

Teori 3. Kommunen försöker motverka segregation genom att premiera det fria skolvalet. 

Avgränsningar 
Undersökningen fokuserar på grundskolan. Denna skolform har valts ut som studieobjekt, 

eftersom det fortfarande dröjer ett par år innan elevunderlaget ökar, och kan tjäna som 

exempel för hur kommunen planerar inför framtiden. De strategier som kommunen har för 

grundskolan kan även komma gymnasiet till godo några år framåt. Tack vare att det finns 

statistik för förskolan går det att förutse hur grundskolans framtida elevunderlag kommer att se 

ut. Förskolans elevunderlag kan användas som prognos för grundskolans verksamhet.  

Grundskolan omfattar elever i klasserna 1-9, vilket innebär att storleken på årskullarna skiljer sig 

inom skolan. Eftersom grundskolan oftast återges i statistik och artiklar utan att delas upp i 

separata åldersgrupper görs det ingen medveten ansats till detta inom studien. Den blir 

trubbigare men materialet blir lättare att jämföra och risken för fel minskar. 

Undersökningen begränsas till Uppsala som är Sveriges fjärde största kommun. På grund av det 

stora antalet fristående grundskolor, 18 stycken (2010), och att antalet innevånare stadigt växer, 

lämpar sig Uppsala väl för studera kommuners skolstrategier. 
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Metod 
Undersökningen baserar sig på semistrukturerade kvalitativa intervjuer som kompletteras av en 

genomgång av offentliga dokument som beskriver kommunens organisation samt regelverket 

för friskolor. Information om hur kommunen är organiserad kommer från tre källor. 

Kommunallagen,28 skollagen29 och kommunens hemsida.30 De tre källorna användes för att 

strukturera upp hur kommunens organisation och beslutsprocess ser ut gällande området för 

denna undersökning. Genomgången av kommunens organisation och friskolorna är viktiga som 

bakgrund till uppsatsen och redovisas i de inledande avsnitten ”kommunens styrning” och ”kort 

om de fristående skolorna”.  

Undersökningen innehåller tre intervjuer. Steinar Kvale och Svend Brinkmann har skrivit en bok 

med namnet ”Den kvalitativa forskningsintervjun”. I denna bok illustrerar författarna hur en 

intervjuundersökning kan planeras med hjälp av sju olika stadier.31 Dessa sju stadier har använts 

som hjälp för planeringen av intervjuundersökningen i denna uppsats, de har även använts som 

hjälp för att disponera uppsatsen som helhet.  

Följande sju stadier återfinns hos Kvale & Brinkmann: Tematisering, planering, intervju, utskrift, 

analys, verifiering och rapportering. Stadierna används för att beskriva uppsatsens metod. 

Tillvägagångssättet beskrivs under nästkommande delar. 

Tematisering av uppsatsen 
Uppsatsens huvuddrag formulerades genom författandet av en ämnesintroduktion, insamlandet 

av förkunskap där man bekantar sig med forskningslitteraturen i ämnet för att sedan klargöra 

syftet. Undersökningen har genomgått stora förändringar under arbetets gång då den 

inledningsvis nästan enbart fokuserade på variationer i elevunderlaget med arbetshypotesen att 

de fristående skolornas betydelse för den kommunala planeringen ökar allt eftersom 

elevunderlaget ökar. Medan forskningsläget började växa fram antog uppsatsen nya 

dimensioner då betydelsen av skolvalsreformen framgick. Fluktuationer i elevunderlaget fick 

därmed en minskad roll i uppsatsen och fokus hamnade på kommunens marknadsanpassning av 

skolan. Forskningsläget har indelats i tre stycken teman som till stor del styr uppsatsen. 

                                                           

28 Kommunallag (1991:900) 

29 Skollagen (1985:1100) 

30 http://www.uppsala.se/sv/Kommunpolitik/Kommunens-organisation/ 

31 Kvale, Brinkmann (2009) 

http://www.uppsala.se/sv/Kommunpolitik/Kommunens-organisation/
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Planering 
Undersökningen har en begränsad tidsram till sitt förfogande vilket i sin tur styr antalet 

intervjuer som undersökningen baserar sig på. Fler intervjuer än de tre som ingår i 

undersökningen hade varit önskvärt. Det hade bidragit till ett ökat kunskapsunderlag och 

eventuellt hade fler intervjuer även kunnat bidra med en polemik mellan olika 

uppfattningar gällande skolans planering. Av tidsskäl begränsades undersökningen till 

endast tre intervjuer. Informanterna valdes ut från deras olika roller i den kommunala 

beslutshierarkin. Kommunen är organiserad i en beställardel och en utförardel vilket kräver 

informanter som arbetar inom båda dessa sektorer. Totalt intervjuades tre personer. 

Informant ett är en hög tjänsteman inom den kommunala utförardelen. Informant två är en 

hög tjänsteman inom den kommunala beställardelen med insikt i kommunens strategiska 

arbete gällande skolverksamheten. Informant tre är en hög politiker inom den kommunala 

beställardelen som representerar den rådande majoriteten i kommunen och exemplifierar 

därmed kommunens nuvarande politiska kurs och beslutsfattande. Av etiska skäl sker det 

ingen närmre presentation av informanterna eftersom deras integritet väger tyngre än 

skälen för att lämna ut namn eller specificera deras befattningar mer exakt. En 

intervjuguide utarbetades fram utifrån undersökningens syfte och frågeställningar. 

Frågorna är kvalitativa, semistrukturerade och öppet ställda. Det betyder att intervjuerna 

utgår från frågorna i intervjuguiden men personerna är välkomna att utöver dessa fylla på 

med information och viktiga synpunkter som de känner har med ämnet att göra. I denna 

undersökning finns det en ansats att ta vara på yrkeskompetensen hos intervjuobjekten. 

Kvale & Brinkmann inspirerar till ett öppet sinnelag hos intervjuaren med citat som detta:  

”En intervjuare kan inhämta kunskaper under hela undersökningen. Samtalen med intervjupersonerna kan 

vidga och förändra hennes uppfattning om de undersökta fenomenen. Intervjupersonerna drar fram nya 

och oväntade aspekter av de studerade fenomenen och under analysen av de utskrivna intervjuerna kan 

nya distinktioner upptäckas. Detta är i linje med syftet med en explorativ studie: Att upptäcka nya 

dimensioner hos forskningsämnet.”
32

  

Intervjumaterialet innehåller ibland insikter och åsikter som inte alltid återfinns i forskningsläget 

och kan användas för att värdera kvalitén på de egna frågeställningarna. Detta har lett till att 

uppsatsen har genomgått en cirkulär utveckling. Bearbetningen av intervjumaterialet har lett till 

att analysen har förändrats, att forskningsfrågorna har omformulerats och att forskningsläget 

har utvecklats allt eftersom ämnet har expanderat. Sett i efterskott har valet av intervju som 

metod för faktainsamling varit lyckat. Den extra information som har erhållits av informanterna 

under genomförandet av intervjuerna har i avsevärd grad bidragit till att expandera 

forskningsämnet och har även ökat förståelsen för ämnet hos författaren på ett sätt som ett 

annat metodval, t.ex. enkäter inte hade gjort.  

                                                           

32 Kvale, Brinkman (2009) 
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Intervju 
Det praktiska genomförandet av intervjuerna gick till på följande sätt: Informanterna fick i 

förväg en kopia av intervjuguiden via e-post för att de skulle kunna förbereda sig och ytterligare 

en kopia vid tillfället för själva intervjun. Guiden innehöll ett antal övergripande ämnesområden. 

Det gjordes en medveten ansträngning att inte styra frågorna, istället uppmuntrades 

intervjuobjekten att resonera fritt kring frågeställningarna för att de skulle utgå från egna 

tankemönster och inte utelämna detaljer som de ansåg vara viktiga i deras yrkesutövning. 

Intervjuerna tog var och en lite mer än en timme i anspråk, spelades in på MP3-spelare och ägde 

rum på en plats som var bekant för intervjuobjekten. Intervjuerna genomfördes utan problem. 

De verkade känna sig bekväma under intervjuerna och pratade fritt. 

Utskrift 

Talspråket i intervjuerna transkriberades i stort sett rakt av, dock utan att göra speciella 

kodscheman för betoningar av ord eller pauser. Eftersom ljudkvalitén var god uppstod inte 

några problem med utelämnat material. I endast ett fåtal fall förenklades talspråket genom att 

några ord kastades om så att meningen framgick tydligare. I vissa fall uppstod ett behov av att 

sortera in ett uttalande under rätt frågeställning då besvarandet av en fråga ledde till svaret av 

en framförliggande eller redan behandlad frågeställning. I detta fall gjordes en omstrukturering 

av svaren för att rätt svar skulle hamna under rätt fråga. En kopia på den behandlade intervjun 

skickades ut för att godkännas av respektive intervjuobjekt för att undvika missförstånd.  

Analys 
De tre intervjuerna utmynnade i lite mer än 20 sidor transkriberat material. Förvisso var 

intervjumaterialet sorterat under sina frågeställningar, men det stod snabbt klart att om 

intervjupersonernas kompetens i ämnet skulle tillvaratas måste ämnet tillåtas att expandera 

runt och kring de fördefinierade frågeställningarna. Undersökningen måste därför bearbetas 

med hjälp av en metod som tillät detta. Metoden som kom att användas kallas för 

”meningskoncentrering”, vilket innebär att ”man drar samman intervjupersonens yttranden till 

kortare formuleringar. Långa uttalanden pressas samman i kortare, där huvudinnebörden av det 

som sagts formuleras om i några få ord”.33 Intervjutranskripten kondenseras på detta sätt ned 

till så kallade ”meningskoncentrat”. Ett meningskoncentrat är alltså en kort mening som 

innehåller flera längre meningar. Ibland består det av meningar från flera olika personer och 

från olika avsnitt i intervjun. Meningskoncentratets fördel är att det är lätthanterligt men 

nackdelen med detta är att koncentratet genom sin sammanfattande och övergripande natur 

har förlorat den exaktheten som fanns i intervjuobjektets originalmening. Av denna anledning 

krävs det ett referenssystem för att meningskoncentratet skall kunna härledas till sitt eller sina 

originalcitat. Låt oss därför studera ett av uppsatsens 49 meningskoncentrat.  

                                                           

33 Kvale, Brinkmann(2009) s. 221 
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Meningskoncentrat nummer 28: ”Majoriteten i kommunen är positiv till friskolor och menar att 

friskolor ökar kvaliteten på undervisningen. Den kommunala producentens problem får ej 

komma före etableringen av skolor”. Citatet är en sammanslagning av citat från två 

intervjuobjekt. Vi kallar intervjuobjekten för informant 1 och 3. Låt oss se vad informanterna har 

sagt från början: 

Informant 1 säger först: "Majoriteten i Uppsala är tillskyndare av friskolor med grundtanken att 

konkurrens höjer kvalitén och att det innebär en bättre skola för de barn som bor i kommunen", 

samt: "Den kommunala skolan tvingas vara bättre för att de måste slåss för att få elever". I en 

annan mening säger informant 1: "samtidigt är det en stark uppfattning hos den politiska 

majoriteten att konkurrens befrämjar kvalitetsutveckling. Konkurrensen, kvalitetsutvecklingen 

och föräldrarnas enskilda val är så viktiga så att den kommunala producenten får problem att 

organisera och måste jobba mycket hårt, det är någonting som måste tas eftersom det har 

större värde, anser den politiska majoriteten." 

Informant 3 säger: "När vi tog över så var ungefär 12 % av skolorna friskolor och nu har vi 

kommit upp i 14 % när det gäller grundskolor och det är ingen stor ökning, däremot har antalet 

ansökningar ökat. Jag tycker att 14 % är lite lågt, jag skulle inte rygga mot en utveckling där ¼ 

eller 1/3 är friskolor, om de håller kvalitetsmässigt.” I ett annat avsnitt i intervjun säger 

informant 3: "Rektorerna måste konkurrera om att erbjuda de bästa platserna för skolan". I ett 

tredje avsnitt säger informant 3: "Vi ger ett utlåtande och vi är alltid positiva. Oppositionen är ju 

mäkta förgrymmad på oss att vi alltid ställer oss positiva" (citatet gäller kommunens utlåtande 

som delvis ligger till grund för nyetableringen av en skola). I ett fjärde avsnitt av intervjun säger 

informant 3 att: "Vi får aldrig säga att våra lokalproblem är anledningen till att vi säger nej till en 

friskola som kan bidra till ökad kvalitet i undervisningen". 

Resultatet ser ut på följande sätt:    Fig. 2 

Ref nr Meningskoncentrat/Naturlig 

enhet  

Frågeställning 

1-49 Meningskoncentrat 

 

Informant 1: 

Citat… 

Informant 2: 

Citat… 

 

Informant 3 

Citat… 

Offentlig/privat 

Marknadsanpassning 
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Varje meningskoncentrat tilldelas en frågeställning för att kunna jämföras med citat som berör 

samma ämne. Genom att arbeta och sortera hela textmassan på detta sätt går viktig kunskap 

inte förlorad i arbetsgången. Det blir lätt att jämföra meningskoncentraten med varandra 

samtidigt som det är lätt att minska abstraktionsnivån och studera de exakta citaten. 

Meningskoncentreringen utgör basen för den löpande texten i resultatdelen. 

Verifiering 
Verifiering går ut på att kontrollera undersökningens objektivitet, reliabilitet och validitet. 

Genom att reflektera över de egna bidragen till texten minskar risken för att författarens 

förutfattade meningar eller förväntningar i allt för hög grad styr texten. Det är även nödvändigt 

att spekulera kring vad som kan tänkas styra intervjuobjektens uttalanden. Kvale och Brinkmann 

använder sig av termen ”allowing the object to object” Det innebär även att intervjuobjekten får 

möjlighet att opponera sig mot det som skrivs om dem. Detta sker på två sätt, dels genom 

utskick av intervjutranskript till informanterna, dels genom utskick av ett utkast av uppsatsen till 

dem. I en undersökning är det viktigt att insamlandet och bearbetningen av information sker på 

ett standardiserat sätt. Reliabilitet är ett mått på hur tillförlitliga resultaten i en studie är.34 

Huruvida studien mäter det den var avsedd att mäta är ett mått på studiens validitet. Kvale och 

Brinkmann är noga med att påpeka att validering av ett arbete är en pågående process och inte 

någonting som görs i slutet på ett arbete. Det handlar om att anlägga ett kritiskt perspektiv till 

sin egen analys, att ifrågasätta innehållet i uppsatsen, exempelvis metodvalet, intervjuobjektens 

uppgifter. Genom att anamma en kritisk hållning till det egna arbetssättet minskar risken för att 

dra felaktiga slutsatser eller överdrivna generaliseringar.  

Rapportering 
I undersökningens resultatdel tolkas de intervjuades svar i förhållande till frågeställningarna och 

presenteras temavis. I den senare diskussionen kopplas resultatdelen till forskningsläget och 

reflektioner dras utifrån följande aspekter som är lånade från Kvale och Brinkmann: ”Är 

resultaten intressanta? Ger de ny kunskap, nya insikter, framkallar de nya perspektiv på det 

ämne som undersöks? Vilka teoretiska konsekvenser får resultaten? Ger den nya kunskapen 

stöd åt rådande teorier på området eller strider den mot den?”. Rent konkret består 

rapporteringen av de två rubrikerna ”resultat” och ”diskussion”. 

 

                                                           

34 Johansson & Svedner (2006) s.108 
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Resultat 
Analysen av intervjuerna utmynnar i 49 meningskoncentrat som redovisas i bilaga 1. 

Sammanfattningar av informanternas citat redovisas ämnesvis under var och en av de tre 

frågeställningarna.  

Resultatdelen har följande struktur:    Fig. 3 

 

Frågeställning 1: Hur arbetar Uppsala kommun med offentlig och privat 

bestämmanderätt utifrån marknadsanpassningen av den kommunala 

grundskolan? 

Sammanfattningar: 

Ämne: Skolvalet 

Informant nr 1: 

Kommunen har gått från att anvisa skola och nu följer man det politiska beslutet att det fria 

skolvalet skall gälla. Man har gått från närhetsprincip till fritt skolval. Vissa kommunala skolor 

drivs trots att de inte är ekonomiskt lönsamma. Det kan finnas andra skäl för att ha dem kvar. 

Informant nr 2: 

 Kommunen följer det fria skolvalet även om det försvårar planeringen av den kommunala 

skolans verksamhet. Ibland finns det skolor som går dåligt ekonomiskt men där det finns ett 

medborgarintresse att ha dem kvar. Konkurrensen, kvalitetsutvecklingen och föräldrarnas 

enskilda val är så viktiga så att den kommunala producenten får problem att organisera och 

Resultatdel 

Frågeställning 1 Frågeställning 2 Frågeställning 3 

Sammanfattning Sammanfattning Sammanfattning 

 Ämne 1 

Ämne 2 

Ämne 1 

Ämne 2 

Ämne 3 

Ämne 1 

Ämne 4 

Ämne 5 

Informant 1, 2, 3 

 

 

Informant 

Informant 1, 2, 3 

 

Informant 1, 2, 3 

 

Informant 1, 2, 3 

 

Informant 1, 2, 3 

 

Informant 1, 2, 3 

 

Informant 1, 2, 3 
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måste jobba mycket hårt, det är någonting som måste tas eftersom det har större värde, anser 

den politiska majoriteten. Man anpassar sig även till det fria skolvalet genom att ge busskort till 

elever som bor långt från skolan. 

Informant nr 3:  

Frågan om det fria skolvalet är fortfarande ideologiskt betingad. Föräldrar har möjlighet att fritt 

bestämma vilken skola barnen skall gå i, detta gäller både kommunala och fristående, men det 

utnyttjas inte fullt ut av flera olika skäl. Det fria valet gäller fram till dess att skolan är full och då 

blir det inget fritt val. Föräldrarna verkar vara mer intresserade av var skolan ligger än kvalitén på 

skolan. Den politiska majoriteten anser att det fria skolvalet är viktigast och kommunens 

planeringsproblem är av underordnad betydelse. 

Ämne: Kvalitetsjämförelser 

Informant nr 1: 

Man har inom det kommunala skolväsendet arbetat länge med kvalitetsredovisning eftersom 

detta är ett krav från kommunfullmäktige. Kvalitetsredovisningarna är inte ett resultat av att 

skolan har blivit marknadsutsatt utan hade kommit till i alla fall. Det går inte att tvinga 

friskolorna att redovisa någon kvalitetsuppföljning eftersom deras verksamhet inte är offentlig. 

Informant nr 2: Inget om detta. 

Informant nr 3:  

Kommunen vill ha en medborgardialog angående kvalitén i skolorna men har inte lyckats få 

föräldrarna med sig i denna fråga. Föräldrarna tillmäter lokalfrågor större vikt än kvalitetsfrågor. 

Kommunen arbetar med att ta fram ett enkelt kvalitetsinstrument som kan komma alla 

kommuninvånare till godo. En försvårande dimension i utvecklandet av ett sådant instrument 

utgörs av de fristående skolornas ovilja att delta i en sådan jämförelse. Kommunen arbetar med 

att medborgarna skall få tillgång till information om det fria skolvalet och arbetar aktivt med att 

lägga ut sådan information på sin webbsida. Man är medveten om att inte alla medborgare 

söker information på detta sätt men menar dock att några måste ta de första stegen för att fler 

och fler skall följa efter.  
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Frågeställning 2: Hur arbetar Uppsala kommun för att effektivisera och 

konkurrensanpassa sin organisation utifrån marknadsanpassningen av 

den kommunala grundskolan? 

Sammanfattningar: 

Ämne: Organisation  

Informant nr 1:  

I Uppsala kommun finns det en uppdragssida med uppdragsnämnder och en sida med 

produktion, produktionsnämnder. Produktionsnämnderna har bytt namn till styrelser för att 

kunna arbeta mer styrelselikt och uppfattas som en av de aktörer som finns på marknaden. 

"Meningen är att de kommunala styrelserna skall ha en styrelse på samma vis som de fristående 

skolorna, delvis för att man skall kunna ställa samma krav på de fristående skolorna som de 

kommunala". Just nu drivs vissa skolor som är olönsamma men man har inte möjligheten att 

lägga ner dessa. VOB kan inte fatta egna beslut gällande nedläggning och byggande av skolor 

eller att lämna lokaler. Beslutsrätten ligger hos BUN. Det är inte säkert att det blir lättare att ta 

beslut att lägga ner skolor bara för att ansvaret flyttas. Sådana beslut är svåra att fatta. Det kan 

finnas andra skäl för att ha kvar skolorna även om det är olönsamt rent ekonomiskt. Att lägga 

ned en skola kommer sannolikt ändå att engagera hela det politiska spektrumet i kommunen. 

Informant nr 2: 

Det pågår ett experiment från kommunens sida med en kommunalt självstyrande skola. 

Kommunfullmäktige är ansvariga för denna skolverksamhet. VOB måste hela tiden anpassa sin 

organisation till elevminskningen. 

Informant nr 3:  

Tanken med en kommunalt självstyrande skola är att de skall arbeta affärsmässigt så att i stort 

sett allt delegeras till tjänstemännen. Denna organisation sjösattes 2003 för att bygga in lite 

konkurrens och vitalitet i den kommunala verksamheten. I denna organisation skedde den 

största effektiviseringen i kommunen överlag och även i skolan. Kommunen delades upp i en 

beställardel och en utförardel. Man önskade arbeta bolagsliknande på samma sätt som 

friskolorna gör. På deras egen begäran fick de heta styrelse istället för nämnd. Endast namnet 

ändrades. Man poängterade att det aldrig har varit tänkt att nämnden skall arbeta med politiska 

frågor på samma sätt som uppdragsnämnderna, utan lite mer som ett bolag, dvs. de skall 

leverera. Det är en fördel att ha skolor som arbetar självständigt och i stort sett utan politisk 

inblandning, eftersom politiker har en förmåga att tro att de kan allting bättre själva, fast än de 

inte har den utbildning eller erfarenhet som de som jobbar med sakerna har. De är inte 

underställda skolchefen. VOB har ägnat mycket tid att försöka stoppa de självstyrande skolorna. 

”Vi har till och med fått skrivelser där de begär att inga fler skolor skall få lov att söka att bli 

självstyrande”. 
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Fullmäktige är högsta beslutande organ. Därunder kommer BUN och VOB, som är organiserat 

under en skolchef. På nivå fyra kommer rektorerna, det vill säga inom produktionen. Rektorerna 

var inte nöjda med denna organisation eftersom de upplevde att beslutsfattarna inte lyssnade 

på deras åsikter. Lärarförbundet var emellertid positiva till självstyrande kommunala skolor 

eftersom detta förkortade beslutsgången. Inom de kommunala skolorna är allt väldigt likriktat. 

”Oppositionen menar att man har stora rättigheter att agera självständigt inom den kommunala 

skolan, men jag ser inte den rätten, jag ser hela tiden hur de blir hämmade". En rektor skall själv 

få avgöra vilken typ av verksamhet man vill ägna sig åt och inte styras av skolchefens beslut i 

småsaker. 

Rektorn skall vara en pedagogisk ledare och man kan inte vara pedagogisk ledare om man har 

en sämre utbildning än den man skall leda. Innan vi har kommit till rätta med detta så tror jag 

inte att vi kommer att få se den här stora effektiviseringen i grundskolan. Man kan se det inom 

förskolan hur man har gått in för struktur, arbeta efter läroplan, utbilda personal. Det har dock 

inte riktigt trängt igenom hos ledningen än, även om de säger det. Vi märker att det finns 

mycket kvar att göra. 

Det är bra att vi har de fristyrande kommunala skolorna för att hitta nya möjligheter och nya 

synsätt. Om oppositionen vinner så kommer de att ta bort denna försöksverksamhet och i så fall 

avbryts den i förtid. 

Ämne: Elevunderlag 

Informant nr 1: 

Från VOBs perspektiv har grundskolan varit med om en minskning av elevantalet och 

minskningen kommer troligen att fortsätta under några år. Nu ökar antalet barn, det ser vi i 

förskolan. Vi har en minskning av elevantalet på högstadiet men en kraftig ökning i lågstadiet så 

man har både trångt och luftigt samtidigt. 

Det kommer toppar i befolkningsutvecklingen och när toppen senare blir produktiv och skaffar 

egna barn alstrar detta en ny topp med många barn. Toppen kommer av en gammal 

födelseutveckling, så har det alltid varit. Den har varit mer kraftfull än så här och man har 

kunnat hantera den. Varje skola har en egen prognos. Den prognosen sträcker sig ett till två år 

framöver. När kommunen ser på stora mönster som t.ex. var ålderspucklarna ligger ser 

kommunen längre framåt, så långt fram som till 2023 ungefär. Det finns god kontroll på vilka 

elever som går i skolan och relativt god kontroll på vilka elever som man får framöver. 

Ekonomiska villkor får man för ett år i taget men planeringen för elevkullar och organisation får 

man för en längre period framåt, säkert om en 15 år framåt. För en enskild skola gäller ett par år 

framåt. VOB får pengar per elev vilket leder till att skolor med ett lägre antal elever får en hög 

lokalkostnad per elev. Den minskningen som sker nu handlar inte om att det föds mindre barn 

utan minskningen kommer att bero på att det finns flera aktörer. När budgeten lades för 2010 

så visste vi att vi kommer att tappa runt 200 elever om vi har exakt det antalet friskolor som vi 
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har idag på grund av födslar och att friskolorna fylls på. Skulle alla friskolor starta som har 

tillstånd skulle vi tappa ca 1600 elever under året. I takt med att valfriheten ökar blir det svårare 

att avgöra hur många elever man har till hösten. Det gör att planeringsförutsättningarna blir 

bekymmersamma. Just nu vet jag inte vilka friskolor som kommer att starta fram emot hösten. 

Informant nr 2: 

2002 var elevantalet på topp fram till dess hade det stigit. 2002-2010 har elevantalet dalat. Från 

2011 börjar det gå uppåt igen. Nu börjar det öka och 2016 är vi tillbaks vid samma antal 

grundskoleelever som 2002. Elevantalet ökar för de tidiga årskurserna. För årskurserna 7-9 

kommer elevantalet att minska i ett par år till. Det totala elevantalet ökar från 2011" För 2 år 

sedan trodde vi att det skulle ta fram till 2020 att komma upp i samma elevtal som 2002, nu ser 

vi att det är 2016. Under tiden för minskningen av elevantalet har minskningen skett i den 

kommunala skolan, det är den som har tappat 3000 elever. För vård och bildning (VOB) har 

minskningen fått som konsekvens att de hela tiden måste anpassa sin organisation till 

elevminskningen. Skolor har lagts ned, man har gjort omstruktureringar 

Den kommunala befolkningsprognosen förändras. Vi vet ingenting om hur det ser ut om 10 år. 

Men man måste sätta ner foten och bestämma. Skall vi ha ny skola så måste det fattas beslut. 5 

år är rimligare, samtidigt är det så enormt osäkert på 5 år. Förutom IVE verksamhetsplanen 

kommer det en ”påse med pengar”, ett kommunbidrag som vi får för våra verksamheter. 

Pengarna kommer hit och beslutet fattades för ett år sedan, det fattas varje år i maj-juni. Det 

här beslutet fattades alltså på en befolkningsprognos som inte riktigt var aktuell. Nu har det 

kommit en ny befolkningsprognos men pengarna är de samma. 

Informant nr 3:  

Elevunderlaget har sjunkit från 2002-2003 till och med i år och sedan så ökar det. Däremot så 

har man tänkt sig att det ökar långsamt och det kommer förmodligen att öka lite fortare. 

Inflyttningen till Uppsala är större än vad man har tänkt sig. Förra året flyttade det in över 4000 

personer till Uppsala. Framförallt flyttar det in barn också, så det är inte så att barnen föds i 

Uppsala. Man gör om befolkningsprognoserna hela tiden. Det som vi mera tittar på har varit 

förskolan där man i år har jämfört med vad man har prognostiserat så sent som 2006 och det är 

600 fler barn i förskoleåldern. Det är alltså över 5 % ökning. Det ser ut som att vi får fler elever i 

skolan än vad vi egentligen hade trott från början. Egentligen går vi inte från färre elever till fler, 

för det kommer att ta lång tid innan vi går tillbaka till samma antal som vi hade för så kort tid 

som 8 år sedan. Jag tror att det är en rätt så bekväm utbyggnadstakt i skolan med den takten 

som behövs. Det är alltid enklare när man har en ökning i elevunderlaget än när man har en 

minskning. Finns det någonting som upprör känslor så är det när man skall lägga ned en skola 

och vi har lagt ned näst flest skolor i landet.  
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Ämne: Friskolor och det fria skolvalet 

Informant nr 1: 

Valfriheten har positiva effekter. När man har konkurrens försöker man att spetsa till sig och få 

en bra verksamhet överallt. I takt med att valfriheten ökar blir det dock svårare att avgöra hur 

många elever man har till hösten. 

De senaste åren har det varit svårt att planera eftersom man inte vet om en friskola kommer att 

starta eller inte. Det finns några stora friskolekoncerner som ännu inte har etablerat sig i 

Uppsala och som kanske kommer att göra det. Det ger osäkra planeringsförutsättningar. Flera 

friskolor har tillstånd att starta. När budgeten lades för 2010 så visste vi att vi kommer att tappa 

runt 200 elever om vi har exakt det antalet friskolor som vi har idag, dels på grund av födslar och 

dels beroende på att friskolorna fylls på. Skulle alla friskolor som har tillstånd starta, skulle vi 

tappa ca 1600 elever under året. Det gör att planeringsförutsättningarna blir bekymmersamma. 

Just nu vet jag inte vilka friskolor som kommer att starta fram emot hösten. 

Tidigare var det lättare eftersom man hade en uppfattning om hur många som kommer att gå 

på Livets ord, Montessori, Waldorf eller till exempel Katarinaskolan, men det är svårare med de 

här nyare, större skolorna som har större ambitioner. 91/92 började friskolorna etableras, men 

det var oftast frågan om skolor med ideologiska eller pedagogiska specialiteter vilka är att 

betrakta som komplement till de kommunala skolorna. De hade inte som huvudsyfte att driva 

skolorna affärsmässigt. Kring mitten på 2005, någonstans där, så kom de lite större bolagen in, 

som driver verksamheten för att tjäna pengar. Det är ofta finansbolag som står bakom skolorna. 

Någonstans i 2007 började vi se det här. 

Informant nr 2: 

Friskolorna försvårar för den kommunala skolan att planera sin verksamhet. Hur många som 

ansöker nästa år vet vi inte. Kommer det finnas 6 nya skolor som kommer med ansökan? En 

skola som söker tillstånd har 2 år på sig att starta. När de har beviljats tillstånd vet man inte om 

skolan startas upp samma år eller två år framöver. En del väljer att inte starta alls. 

Vi vet att elevtalet ökar, men vi vet inte hur många av dem som kommer att gå i kommunala 

skolan. Kommunerna vet inte var friskolorna kommer att etablera sig geografiskt. Kommunen 

skall yttra sig till skolinspektionen om etableringen är besvärlig för det offentliga skolväsendet.  

Till exempel kan det påverka ekonomi och organisation på lång sikt om dessa skolor startar.  

Skolinspektionen fattar själva beslutet. Jämfört med idag, våren 2010, så är det 10 nya 

fristående skolor som kan komma. 4 har tillstånd, 6 av dem söker tillstånd. Tillsammans har de 

3500 elever när de är utbyggda. Men vi vet inte hur många elever som kommer att gå i de 

fristående skolorna. Om dessa får de elever de vill ha, då behöver vi inte planera för någon ny 

kommunal skola de närmaste åren trots att elevtalet ökar, men om de kommer att få till 

exempel 1800 elever, då måste vi bygga i alla fall. Det är oerhört komplicerat. Det är inte så att 

alla elever i årskurs 7-9 går i den närmaste skolan. Det finns ju valfriheten att välja en annan 
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skola. Så även om ett nytt område byggs där det kommer att bo 250 barn i åldern 6-15 år, så kan 

man inte säga att ”då bygger vi en skola för 250 elever där, så har de en skola” för av de 250 så 

kanske det är 125 som väljer andra skolor. Antingen kommunala eller andra fristående skolor. 

Alla elever i grundskolan får busskort om de har mer än 2 km till skolan för de yngre och 4 km 

för de äldre. 

Informant nr 3: 

Det har höjts röster om att en skola skall kunna garantera att man går färdigt när man börjat. Att 

man inte skall gå där 2 år och sedan lägger de ned. Någonting sådant tycker jag att vi skall arbeta 

fram en garanti för. Elever skall få slutföra sin skolgång i den skolan de har valt, med den 

inriktningen de har påbörjat, det behöver dock inte vara exakt i den skolan. Det borde finnas 

krav på att eleven får en garanti när de skriver in sig. Sen är det elevens sak om de vill hoppa av 

tidigare eller om de går i konkurs, för då blir det en annan förvaltning. Man borde titta på den 

ekonomiska stabiliteten, man måste inte ta in nya elever hela tiden, men de elever som man har 

tagit in skall få gå där den tid man skrivit kontrakt på. Är det grundskolan så är det kanske 5 år. 

När vi blir tillfrågade om att starta en friskola är vi är alltid positiva. Oppositionen är ju mäkta 

förgrymmad på oss att vi alltid ställer oss positiva. Vi får aldrig säga att våra lokalproblem är 

anledningen till att vi säger nej till en friskola som kan bidra till ökad kvalitet i undervisningen. 

Alla friskolor kommer inte att starta. Oppositionen tror att varje gång vi säger ja till en friskola 

kommer den att ta 330 elever från kommunen, men det är inte säkert att de får några elever 

överhuvudtaget. För 3 år sedan startade Raoul Wallenbergskolan som räknade med 300 elever 

första året sen skulle de bara växa. Jag tror inte att de har 50 elever ännu, så det är inte bara att 

säga ”här har vi en friskola, kom till oss”. 

 

Ämne: Lokaler 

Informant nr 1. 

I takt med att valfriheten ökar blir det svårare att avgöra hur många elever man har till hösten. 

Vi ser att vi behöver en större flexibilitet gällande lokaler för förskola och grundskola. Under 

några år har vi arbetar med det vi kallar för ett ”generellt program för förskolan och 

grundskolan”. Om man bygger en förskola skall den relativt lätt kunna ställas om till en F - 3 

skola och bygger vi en F - 3 skola skall den relativt lätt kunna ställas om till förskola. Om 

någonting byggs nu skall det byggas enligt detta program. Arkitekten som ritar skall kunna peka 

på vilka väggar som skall rivas för att ändra om förskolan till en F - 3 skola. Årskurs 6 börjar 

flyttas upp på högstadieskolorna för att ge mer plats på lågstadieskolorna, det finns ju 

pedagogiska skäl att flytta upp 6orna också. VOB får pengar per elev, vilket leder till att skolor 

med ett lägre antal elever får en hög lokalkostnad per elev. 
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Informant nr 2 

Kommunen äger inte marken där skolorna skulle kunna byggas och det är mer lönsamt för en 

byggherre att bygga lägenheter jämfört med en skola. För de äldre barnen i 6-an och uppåt vet 

vi att de här barnen kommer att välja skola, men det skall återigen finnas en tomt att bygga 

skola på. Det kommer att finnas behov av nya lokaler, men var någonstans? Kan man besluta om 

att lokalerna skall ligga ”där” eftersom eleverna bor där? Det är inte så att alla elever i årskurs 7-

9 går i den närmaste skolan. Det finns ju valfriheten att välja en annan skola.  

Det kommer en säck pengar från KS/KF till BUN. Om de här skoleleverna går i kommunal 

grundskola eller friskola är oväsentligt för BUN men det spelar emellertid roll för VOB (vård och 

utbildning). De måste göra antagandet att ”så här många elever får vi, då får vi så här mycket 

intäkter”. Vad det gäller förskolan så törs man bygga förskolor i ett område, men att bygga en 

grundskola med 250 platser med när det finns valfrihet för de äldre barnen går inte. Det är 

oerhört komplicerat, det enda man vet är att vilket beslut man än tar kommer det några år 

senare visa sig vara felaktigt. Det finns inga säkra beslut, men beslut måste tas inom en viss tid. 

Det tar ett par 3 år från det att en skola skall byggas tills det att den står där. Jag tror att den 

viktigaste strategin som vi har, det är att göra lokalerna mer flexibla. Det är oftast så att man har 

någon typ av babyboom och så skall alla in i förskolan, sen minskar det och då skall alla in i 

skolan. Man vill därför använda samma lokaler och i högre grad ha förskolorna knutna till skolan. 

Man har ett område med ett antal lokaler, sen så varierar man i de här lokalerna vilka årskullar 

som går där. Man kallar det för spår. Så sammanfattningsvis blir lokalerna mer flexibla och även 

tänkandet hur man vandrar mellan lokalerna. Årskurserna är inte heller alltid knutna till samma 

lokal.  

Styrelsen för VOB har svårare att dimensionera lokalerna än friskolorna. Om en friskola har 

lokaler som rymmer 300 elever så kan de ta 300 elever och säga stopp. Om antalet elever hos 

VOB minskar så finns inte samma möjlighet, vilket har att göra med att de är skyldiga att ta emot 

alla elever. När det exempelvis gäller en skola på landet kan det vara så att ekonomin inte går 

ihop, men å andra sidan kan det finnas ett medborgarintresse att ha den kvar. 

Om en friskola med 150 elever går i konkurs så finns eleverna där, lokalerna finns där. Det är 

ingen ny kostnad som kommer på kommunen. Eleverna kommer från hela staden, kanske från 

15-20 olika skolor (som de annars skulle ha gått på). Det finns alltid plats för några elever till på 

en skola. Alla elever kan inte gå på samma skola, men de har skolor i sitt närområde. Så jag tror 

inte att det skulle vara något problem, det skulle inte vara en ökad kostnad. 

Informant nr 3 

Om elevantalet i skolan sjunker så går pengarna till lokalerna.  Kommunen måste lära sig att 

anpassa lokalerna. De skolorna har ju inte svårare att planera sina lokaler än vad de har i 

friskolan. De senare vet ju inte ett år i förväg hur många elever de kommer att ha. Lokalfrågan 

kan vara en nackdel även för friskolorna. Vi har en friskola som startar nu till hösten. De tar ju 
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kommunala elever nästan uteslutande, men de har tecknat ett hyreskontrakt med jättehöga 

kostnader på 15 år. Det är tuffare än vad våra skolor har. Vi har flera friskolor som har fått 

tillstånd som inte har startat. Ofta är det för att de inte hittar bra lokaler. De vill ha väldigt hög 

kvalitet på lokalerna och det har de inte hittat ännu. Så jag ser inte att den kommunala skolan 

har någon nackdel när det gäller lokalerna, de är nog mer ovana över att behöva fundera på 

lokaler. Det krävs ett annat tänkande, inte det ständiga ”hängslen, livremmar och skyddsväst ”-

tänkandet som råder i de kommunala skolorna. Vi får aldrig säga att våra lokalproblem är 

anledningen till att vi säger nej till en friskola som kan bidra till ökad kvalitet i undervisningen. 

Om en friskola tvingas till konkurs är det inga problem att ta över eleverna till kommunen, det är 

en beredskap som vi måste ha. Om det är en riktigt stor skola så finns det ju lärare, det finns 

lokaler och kontrakt billigt om bara kommunen tar över driften. Det är inte det här hemska som 

alla pratar om med ”var skall eleverna få plats och hur skall vi hitta lärare? Det är inte konstigare 

än att om ett företag går i konkurs så kan det komma in en ny ägare i samma lokaler och med 

samma personal. Om hyresvärden vill ha kvar skolan blir det ungefär som om ett hotell eller 

konferensanläggning går i konkurs, det blir billigare att driva det för de som kommer efter.  

Det byggs nya bostadsområden hela tiden, dessa områden planerar man ju för när det gäller 

skolan. Däremot så har man inte alltid lösningar på det här, t.ex. i Kungsängen där man faktiskt 

inte trodde att det skulle flytta in barnfamiljer. Men man resonerar ju i och för sig även i 

termerna att det skulle göra det och man konstaterade att det finns ingenstans att ha en bra 

skola där.  

Ämne: Konkurrens 

Informant nr 1 

Valfriheten har positiva effekter. När man har konkurrens försöker man att spetsa till sig och få 

en bra verksamhet överallt. Just nu vet jag inte vilka friskolor som kommer att starta fram emot 

hösten. Det är en ny situation som skolan inte har haft tidigare. Jag ser fram emot när 

marknaden är mättad så att planeringsförutsättningarna blir lite lättare. Det är lättare när 

skolorna är etablerade så man vet hur många elever som brukar gå i skolorna. Tidigare var det 

lättare eftersom man hade en uppfattning om hur många som kommer att gå på Livets ord, 

Montessori, Waldorf eller Katarinaskolan, men det är svårare med de här nyare, större skolorna 

som har större ambitioner. 91/92 började friskolorna etableras, men det var oftast frågan om 

skolor med ideologiska eller pedagogiska specialiteter som är att betrakta som komplement till 

de kommunala skolorna. De hade inte som huvudsyfte att driva skolorna affärsmässigt. Kring 

mitten på 2005 så kom de lite större bolagen in, som driver verksamheten för att tjäna pengar. 

Fortfarande går ca 87 % av eleverna i den kommunala grundskolan, men skulle utvecklingen 

fortsätta så kommer runt 30 % av eleverna att gå i friskolor om några år, det är stor skillnad.  

Det är svårt att avgöra när marknaden är mättad, varje vår kommer ansökningarna om att starta 

friskolor, det är många som vill etablera sig i Uppsala och de har 2 år på sig att starta. Det finns 

några stora friskolekoncerner som ännu inte har etablerat sig i Uppsala och som kanske kommer 
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att göra det. Det är osäkra planeringsförutsättningar. Precis som friskolorna får den offentliga 

skolan betalt per elev och då gäller det att vi vet hur många elever vi har när vi organiserar. Nu 

är de konkurrenter, men från början var de skolor som startades upp i större utsträckning 

komplement. 

I viss utsträckning finns det ett intag från andra kommuner, framförallt när det gäller elever som 

vill gå i våra profilklasser.  Dessutom finns det på varje skola en uppfattning om vilka elever som 

kommunen tar emot, detta beror på skolvalet och därför måste varje skola ha en uppfattning 

om vilka elever man får framöver, vilka konkurrenter som finns och hur det ser ut med den 

interna konkurrensen.  När de offentliga skolorna utvecklar profiler som gör skolorna mer 

attraktiva uppstår även en intern konkurrens, vilket gör att vi måste börja fundera på att vi inte 

skall konkurrera med samma profiler på ett sätt som blir olyckligt. Vi arbetar just nu med att 

komma på sätt att konkurrera med friskolorna utan att konkurrera med varandra.  Vi har t.ex. 

Gränbyskolan med sina fotbollsklasser. Då gäller det att få spridning på profilerna så att 

eleverna inte nödvändighets behöver byta skola. Meningen är att de kommunala styrelserna 

skall ha en styrelse på samma vis som de fristående skolorna, delvis för att man skall kunna 

ställa samma krav på de fristående skolorna som de kommunala skolorna. Kommunen kan inte 

kräva kvalitetsredovisning av friskolorna, de kan ju önska att få, men inte ställa krav. Ur 

konkurrensperspektiv är det ju inte så attraktivt att blotta sina svagheter. När det gäller friskolor 

är ingenting offentligt. 

Det finns en svårighet när skolor märker att de tappar betydligt fler elever över sommaren 

jämfört med vad de har räknat med. Detta händer oftast i årskurs 6. De kan tappa till andra 

kommunala skolor men, de flesta friskolor som startar nu tar in elever i årskurs 6. Traditionellt 

sett har skolvalet tidigare skett i årskurs 7. Det är ingen slump att friskolorna tar in elever i 

årskurs 6, då hinner eleverna göra ett skolval innan valet till de kommunala skolorna i årskurs 7 

och man byter sällan skola efter att man har valt. Vi har sett att i vissa fall passar inte friskolans 

pedagogik och i det fallet kommer eleverna tillbaka. De offentliga skolorna måste ställa om sig 

till att ta in nya elever i årskurs 6 istället för 7, annars är tåget kört. 

 

Informant nr 2 

Det är nog snarare frågan om en konkurrenssituation mellan de offentliga och de fristående 

skolorna. Samtidigt så har de fristående skolorna vissa profiler som gör att de kompletterar, 

åtminstone några av dem. 2 har muslimsk prägel, sedan har vi Livets ords kristna skola och 

Waldorf. Kunskapsskolan har en speciell pedagogik som bygger på elevansvar. Sen finns det ju 

några som inte skiljer sig åt. Så symbios eller konkurrens, det är ju konkurrens om eleverna, men 

man kan säga att de konkurrerar och kompletterar. Det råder konkurrens på marknaden och jag 

tycker det är bra. Det här är tanken bakom skolvalet.  

Informant nr 3 
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Kommunen alltid har skyldighet att erbjuda elever plats och det har inte friskolan. VOB säger att 

de inte upplever att det är ett problem. När det uppstår en konkurrenssituation tycker de som 

aldrig har jobbat under konkurrens att det är obehagligt. De vet inte riktigt hur de skall agera. 

Om man vill ha en planekonomi där man kan sitta och planera så att man får någonting som 

man tycker är maximalt bra, då tycker man att det är jäkligt knepigt när det kommer in en 

spelare på plan som skaffar en egen lokal. Precis som företag måste anpassa sig till omvärlden så 

måste även kommunen börja lära sig att anpassa sig till omvärlden. Om man är på en marknad 

och skall attrahera elever så måste kommunen lära sig det här. Men jag förstår att det är svårt 

för kommunen. De som jobbar inom kommunen har oftast aldrig arbetat på en konkurrensutsatt 

marknad och har svårt att ställa om sig. Rektorerna måste konkurrera om att erbjuda de bästa 

platserna för eleverna. Det behövs en dynamik, en vilja att utveckla skolan så att den är den 

bästa för eleverna, inte för att förhindra eleverna att gå någon annanstans. Jag tycker att de 

borde arbeta mer med hur man hanterar konkurrensen. Jag vet att de har jobbat mycket med 

det men jag ser inte resultatet utav det.  

Jag tycker att 14 % friskolor är lite lågt, jag skulle inte rygga mot en utveckling där ¼ eller 1/3 är 

friskolor, om de håller kvalitetsmässigt. Jag tycker nog fortfarande att vi är i början. Jag tror att 

det blir en gradvis övergång som även kommunen hinner med. För mig så verkar det som om de 

kommunala skolornas strategi är att stänga ut allt, eller isolera sig själv mot all konkurrens. De 

säger nej till alla möten tillsammans med friskolor, nej till en gemensam gymnasiemässa. De 

ordnar en egen. Det är massor av sådana här saker. De har slutit sig inom sitt skal och taggarna 

pekar utåt. De vill inte synas tillsammans med friskolorna. Det är för mig ett dåligt sätt att 

hantera konkurrens. Vi har ett kommunfullmäktigeuppdrag att skapa ett forum där friskolor och 

kommunala skolor kan mötas och utbyta erfarenheter. Rektorerna bjuds in till möten. Dit 

kommer alltså inte den kommunala skolan. Friskolerektorerna bjuds fortfarande in. De kommer 

och har utbyte av varandra, men man får inte glömma att de är konkurrenter till varandra också. 

Jag vet inte om man ens bjuder in de kommunala längre, för de kommer ändå inte av princip, 

eftersom de inte vill vara tillsammans med friskolorna. Jag har haft ett samtal med Engelska 

skolan som också är en stor koncern och när den väl etablerar sig i Uppsala tror jag tyvärr att de 

kommer att krossa våra klasser för Baccalaureate (IB). Jag känner inte den här enorma rädslan 

att alla elever kommer att fly till friskolor. De kommer att vara tvungna att visa upp att de är bra 

för att eleverna skall söka sig dit. Jag tror att det blir en gradvis övergång som även kommunen 

hinner med.  

De som är rektorer på en kommunal självstyrande skola måste komma ihåg att de har hela den 

kommunala tryggheten gällande anställning och ekonomi om de skulle gå minus. Den 

kommunala skolan har ju framför allt fördelen att den är stor, att den kan utnyttja 

stordriftsfördelar. Sen så har kommunen fördelen av att det finns alltid pengar. Så om man går 

back många år i sträck så betyder det ändå att pengar för betalningen av räkningar kommer in 

hela tiden och det har ju inte friskolan. Kapitaltryggheten är värd ganska mycket för den 

kommunala skolan. Det är inte bara likviditeten som är viktig, utan även kapitaltillgångarna Är 
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det så att skolan måste renoveras och det kostar 15 miljoner då finns det 15 miljoner. Så är det 

inte i friskolan. De flesta friskolor är små, men vi har ju även stora som klarar en sådan sak. Vi 

har ju en friskola som har samlat pengar på hög under många år för att få kapital till att bygga en 

egen skola. Det har tagit många år för dem, i kommunen behöver man inte vänta i många år. Ju 

fler skolor det blir, desto svårare blir det för friskolorna att fylla sina platser. De har inget 

dragspel att kunna använda lokalerna till något annat. Ja, de kan ju hyra ut på den öppna 

marknaden, men här i kommunen har vi ett fastighetskontor som sitter och funderar på vad vi 

kan ha lokalerna till istället.  

De flesta friskolorna är gymnasier. Det är färre grundskolor eftersom det har varit mer lönsamt 

med friskolor i gymnasiet. Nu är det ganska många större koncerner som har sökt om att bli 

friskolor hos oss. Vi beslutade att säga ja till 8st bara vid det senaste sammanträdet.  

Jag är jättenegativ till en del av den marknadsföring som bedrivs. Jag tycker att det verkligen är 

under lågvattenmärket när man börjar sälja platser på att ge bort prylar och lova sådant som 

inte hör ihop med undervisningen. Det är ju kvaliteten på skolan som skall vara det avgörande. 

Det är mycket med att dela ut pennor och småsaker. Några lockar med körkort om eleverna 

väljer deras linje. Det tycker jag inte är schysst, såvida det inte är en linje där man utbildar sig till 

någonting där man måste ha körkort. 

I Gottsunda startade man en fotbollsprofil. Nu söker sig barn från andra stadsdelar dit igen. 

Frågeställning 3.  Hur arbetar Uppsala kommun med jämlikhet och 

segregation utifrån marknadsanpassningen av den kommunala 

grundskolan? 

Sammanfattningar: 

Ämne: Segregation och integration 

Informant nr 1 

Internationellt sett ligger länder med liten skillnad mellan skolorna bra till i de internationella 

studierna, om det föreligger större spridning av vilken sorts elever som går i en skola. Länder 

som har tvärtom är inte lika framgångsrika, dvs. stora skillnader mellan skolorna där det går 

duktiga elever i en skola, problemelever i en annan, svarta barn i en och vita barn i en osv. Det 

visar att elever av alla sorter behövs inom en och samma skola. SALSA resultaten visar att de 

skolorna som attraherar de bästa eleverna har svårare att nå sina förväntade värden i SALSA. 

Det är lättare för de eleverna att få bättre resultat om de går i en blandad skola. I Uppsala har de 

fristående skolorna bättre resultat, högre betyg men de kommunala skolorna når i större 

utsträckning sitt förväntade betygsvärde i SALSA. Det kan naturligtvis bero på många saker. 

Vissa skolor har profileringar vilket ökar upptagningsområdet, t.ex. Gränbyskolan med sina 

fotbollsklasser. I viss utsträckning finns det ett intag från andra kommuner, framförallt när det 
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gäller elever som vill gå i våra profilklasser. När de offentliga skolorna utvecklar profiler som gör 

skolorna mer attraktiva uppstår även en intern konkurrens. Baksidan som man kan skönja i det 

fria skolvalet är, att det finns risk att det blir en segregerad skola. Friskolorna attraherar i första 

hand relativt välbärgade föräldrars barn. Vi ser även en segregering gällande kön, det är fler 

flickor som går i fristående skolor, vilket påverkar betygssnittet. En större andel föräldrar med 

eftergymnasial utbildning men en mindre andel barn med utländsk härkomst går i friskolorna. 

Kvar blir andelen elever som har det svårare att nå godkänt. Det är en trend, den är tydlig och 

ingen vill ha den. 

Informant nr 2 

Alla elever i grundskolan får busskort om de har mer än 2 km till skolan för de yngre och 4 km 

för de äldre. 

Informant nr 3 

För några år sedan fanns det en skolchef och så fanns det områdeschefer inunder denne. Sen 

tog de bort skolchefen och vi hade plötsligt en himla massa skolchefer. Nu har man gått tillbaka 

till en enda skolchef. Det är nog bra. Vi måste garantera att alla skolområden håller en likvärdig 

skola. De kan de ju inte göra om man har en skolchef i norra delen som har andra värderingar än 

den i södra delen. Det har återgått till att bli mer hierarkiskt och rektorn är tillbaks på nivå 4 i 

beslutshierarkin. 

Jag anser att det som är mest segregerande i Sverige idag är bostadsområdena. Vill man bevara 

den här segregationen så är det anvisad skola som gäller. Jag upptäckte nu att VOB har ett 

intagningssystem som baserar sig på närhetsprincipen som jag inte alls står bakom. Mina 

motståndare säger att man skall anpassa skolupptagningsområdena så att man får olika 

bakgrund på föräldrarna. Det fria valet gäller fram tills dess att skolan är full och då blir det ju 

inget fritt val. De tycker att de är duktiga ändå eftersom de flesta får de platser de söker, men 

för de som söker som har gått över antalet platser i skolan, där måste vi få ett bättre system. Jag 

tycker i alla fall att det bästa sättet att motverka segregering är att ha ett fritt skolval. Vi har ett 

typiskt sådant område i Uppsala och det är Gottsunda där Sunnerstabarnen gick i 

Gottsundaskolan i högstadiet men nu går de i Kunskapsskolan och många går i Katarinaskolan. 

Men då kan man titta, vad gjorde Gottsundaskolan? De startade en fotbollsprofil, så nu söker sig 

barn från hela staden dit igen. Grundskoleelever får busskort om de uppfyller avståndskraven 

som vi har, lågstadiet har 2 km till skolan och mellanstadiet har 4 km som krav. Högstadiet och 

gymnasiet tror jag har 6 km. 

Föräldrarna verkar vara mer intresserade av var skolan ligger än kvalitén på skolan. Det vållar 

enorma protester från föräldrarna när barn byter skola i sexan.  

Vi måste ha ett aktivt skolval och vi har påbörjat det. Jag tror att vad som behövs för att 

människor faktiskt skall göra det fria valet är att man får relevant information. Vårt webbsystem 
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är tänkt att ge detta. Jag tror visserligen att vi fortfarande har någon föräldrageneration som 

inte kommer att använda systemet, men jag tror ändå att vi är på rätt väg. De som vill någonting 

mer, det är de som kommer att ta första klivet. Det här är ingen förändring som går över en 

natt. Processen är inte färdig utan den är nog i början. 
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Diskussion 

Friskolor, det fria skolvalet och bestämmanderätten 

Den politiska majoriteten i Uppsala har en positiv syn på fristående skolor och det fria skolvalet. 

Skolverksamheten inom kommunen verkar primärt utformas efter principer där individens val 

väger tyngre än en likvärdig skola för alla. Därmed koncentrerar man sig på den privata 

bestämmanderätten. Föräldrarnas valfrihet möjliggörs genom att man från politiskt håll försöker 

att behandla friskolor och kommunala skolor lika. 

 Den politiska majoriteten (2010) önskar uppnå en högre kvalitet inom den kommunala skolan 

genom att utsätta den för konkurrens då majoriteten anser att valfrihet, konkurrens och det fria 

skolvalet gör den kommunala skolans verksamhet bättre. Att kommuner har få möjligheter att 

hindra etablering av friskolor utgör inte någon skillnad i Uppsala eftersom den politiska 

majoriteten är positivt inställd till företeelsen. Det är värt att notera att man i kommunens 

utförardel, som har hand om de kommunala skolorna, anser att det råder en kundvalsprincip 

och att man följer den. Från majoritetspolitiskt håll tycker man inte att det fungerar så. Där 

anser man att kommunens utförardel säger att de använder sig av kundvalsprincipen, men att 

de i själva verket fortfarande använder sig av närhetsprincipen även om de inte skall göra det. 

Under den tid jag själv har arbetat som lärare har jag iakttagit att kommunen i vissa fall inte 

kommer ifrån närhetsprincipen. Om en elev inom en skolas omedelbara upptagningsområde 

begär att få gå i skolan, kan inte skolan neka eleven detta.  

Utifrån intervjuerna görs bedömningen att den kommunala skolproducenten tycker att 

konkurrensen från de fristående skolorna innebär planeringsmässiga besvär, men att de 

accepterar konkurrensen. Man medger att valfriheten är bra eftersom den vässar den egna 

verksamheten. Stora vinstdrivande bolag har etablerat sig på marknaden. Det är svårt att veta 

när de startar sina skolor och hur många elever de kommer att attrahera. Detta utgör ett stort 

bekymmer för planeringen i den kommunala skolan. Det fria skolvalet har gjort att det är svårare 

att veta var man skall bygga en ny skola eftersom närhetsprincipen inte gäller längre. 

Friskolornas förekomst försvårar planeringen. Den politiska majoriteten prioriterar möjligheten 

till ett fritt skolval högre än den egna skolproducentens eventuella problem och som 

beställarorganisation ser man konkurrensen som en nödvändighet.  

Föräldrarna och närhetsprincipen 

Idag har föräldrar möjlighet att fritt bestämma vilken skola barnen skall gå i, detta gäller både 

kommunala och fristående, men det utnyttjas sannolikt inte fullt ut. Kommunen vill ha en 

medborgardialog angående kvalitén i skolorna men har inte lyckats få föräldrarna med sig i 

denna fråga. En av informanterna tycker att föräldrarna tillmäter lokalfrågor större vikt än 

kvalitetsfrågor. För föräldrarna spelar närhetsprincipen fortfarande en stor roll. Föräldrar verkar 

inte vara så förändringsbenägna som den politiska majoriteten hade tänkt sig. Man kan 
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spekulera i vad detta kan bero på. Om det skulle visa sig stämma att det fria skolvalet 

fortfarande har en ideologisk laddning är detta en försvårande faktor för att skolvalet skall 

komma alla till godo. Det kan också helt enkelt vara så att närheten till skolan är viktig för att 

familjelivet skall kunna fungera på ett smidigt sätt. Barn i grundskoleåldern umgås mycket med 

sina kamrater i klassen. Så länge barnet går på en skola i närområdet känner föräldrarna till var 

barnet är någonstans på fritiden. Om skolan ligger längre bort befinner sig också kamraterna 

längre bort och det blir svårt för föräldrarna att följa sina barns förehavanden. Kanske kan detta 

vara en bidragande faktor till att skolans geografiska närhet är viktig för föräldrarna. Om barnen 

går i skola långt bort från hemmet ställer detta sannolikt högre krav på att det finns meningsfull 

fritidsverksamhet för barnen efter skoltiden så att de kan umgås med sina kamrater på trygga 

platser som är kända för föräldrarna. Detta kan innebära att man även måste investera i 

fritidsverksamhet.  Att föräldrar väljer en närliggande skola kan även ha att göra med att 

kommuninvånarna tycker att det fortfarande är svårt att jämföra kvalitén mellan skolorna och 

att det helt enkelt är svårt att välja bland något man inte kan bilda sig en egen uppfattning om. 

Kvalitetsjämförelser, underlag för medborgarnas beslut 

Enligt en av informanterna arbetar Uppsala i nuläget med att konstruera kvalitetsinstrument 

som skall göra det enklare för föräldrar att välja mellan skolorna. En försvårande dimension i 

utvecklandet av ett sådant instrument utgörs av de fristående skolornas ovilja att delta i en 

sådan jämförelse. Friskolorna har inte varit intresserade av att medverka i kommunens 

instrument för kvalitetsjämförelser och de har ingen skyldighet att redovisa sina resultat för 

kommunen. En av informanterna nämnde att det inte är bekvämt att tvingas blotta eventuella 

svagheter. Detta arbete kan egentligen inte ge svar på vad oviljan att jämföra sig med 

gemensamma verktyg kommer ifrån men det går att spekulera. Kanske finns det en misstro mot 

att medverka i ett instrument som har utformats av en konkurrerande aktör. Ett alternativ skulle 

kunna vara att utforma lättlästa standardiserade jämförelser från statligt håll där medverkan är 

obligatorisk för landets samtliga skolor. Sådana jämförelser, fast begränsade till hemkommunen, 

skulle kunna skickas ut till kommuninvånarna när det är dags för dem att välja skola till sina 

barn. En fråga som är värd att vidareutveckla är: ”Hur skulle ett sådant verktyg se ut för att så 

många som möjligt skulle kunna få så mycket och så lättläst information som möjligt ur det?” 

Som med all annan demokratisk verksamhet krävs det att medborgarna enkelt får tillgång till 

relevant information för att det fria skolvalet skall fungera. Det behövs även för att föräldrar 

skall börja diskutera kvalité i högre utsträckning än vad som sker idag. För att få bra jämförelser 

idag måste en förälder både känna till och klara av att använda skolverkets databasverktyg 

SALSA och SIRIS. Informationen som föräldern utvinner ur dessa verktyg måste sedan vägas 

samman med kundnöjdhet och andra faktorer. Man kan fråga sig om det är rimligt att det krävs 

specialkompetens för att jämföra skolor när det är en så avgörande fråga för alla barns framtid.  
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Organisation 

Som tidigare nämnts i forskningsläget har diskussionen om svensk skola i ökad grad handlat om 

effektivisering och decentralisering. Vid intervjuerna har det framkommit att kommunen redan 

2003 inledde ett arbete för att effektivisera sin organisation. Kommunens verksamheter delades 

då upp i separata delar för uppdrag och produktion, vilket kan betraktas som en 

konkurrensanpassning. Den borgerliga majoriteten anser att den politiska inblandningen 

därmed har minskat och upplever att detta är bra.  Produktionsnämnderna har efter detta bytt 

namn till styrelser för att markera en anpassning till ett mer bolagslikt arbetssätt. Kommunens 

borgerliga majoritet ser på detta som en av de största effektiviseringarna som genomdrivits, 

men man anser att det finns utrymme för fortsatt effektivisering. Informant 3 menar att man 

genom att rekrytera rektorer med högre pedagogisk kompetens kan uppnå en högre grad av 

effektivitet med samma ekonomiska medel. Frågan är då om man inte tidigare ha prioriterat 

detta. Hur stor grad av effektivisering går det att åstadkomma? 

Kommunens försök med självstyrande kommunala skolor är inte bara ett försök att förkorta 

besluten och åstadkomma en plattare organisation. Det är även ett försök att motverka det som 

från majoritetspolitiskt håll uppfattas som detaljstyrning av skolorna i kommunen. Samtidigt har 

de kommunala skolorna som inte deltar i försöksverksamheten återigen fått en gemensam 

skolchef istället för flertalet områdeschefer, vilket är en återgång till en mer hierarkisk 

organisation. Förändringen accepteras av den politiska majoriteten och man medger att det gör 

det enklare att utkräva ansvar, samt att det gör det lättare för kommunen att upprätthålla en 

gemensam standard inom den kommunala skolan. De självstyrande kommunala skolorna kan 

göra det svårare för kommunen att upprätthålla en gemensam standard. Detta är värt att 

betänka om kommunen satsar på att bedriva experimentet i större skala. Fördelarna utgörs 

eventuellt av möjligheter att prova nya idéer och bedriva den befintliga verksamheten på nya 

sätt. Dessa fördelar bör därför vägas mot problematiken med att upprätthålla en gemensam 

standard i alla skolor. Det är värt att beakta att verksamhetens förekomst är föremål för en 

politisk kontrovers inom kommunen. 

Den kommunala skolproducenten (VOB) saknar befogenheter för att bestämma vilka skolor som 

skall drivas, alternativt läggas ner, eftersom detta är politiska beslut som faller inom BUN:s 

ansvarsområde. Denna beslutsordning är förståelig eftersom kommunen är ansvarig för att 

garantera grundskoleutbildning för kommunens alla invånare. Detta leder dock till att den 

ekonomiska effektiviseringen av den kommunala skolan kan bli lidande, eftersom den inte kan 

styra sin verksamhet lika flexibelt som en privat verksamhet skulle kunna göra. VOB konkurrerar 

inte på lika villkor med de fristående skolorna så länge de har begränsat inflytande över sin egen 

verksamhet. Ett beslut om utökade befogenheter till VOB ligger i den politiska majoritetens linje. 

Den politiska majoriteten har som mål att de kommunala och de fristående skolorna skall tävla 

på lika villkor. Detta leder till komplicerade avvägningar då de friskolorna följer andra spelregler 

än den kommunala skolproducenten.  
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Elevunderlag 

De prognoser för elevunderlaget som tjänstemännen har att arbeta med är inte alltid så säkra, 

men kan till viss del förutsägas genom att kommunen tittar på tidigare befolkningsunderlag.  

Prognosernas osäkerhet påverkas av bland annat inflyttning till kommunen. Budgeten för den 

kommunala skolproducenten bygger på tidigare uppskattningar av elevunderlaget, vilket 

innebär att budgeten ligger fast även om prognosen revideras. Det har skett en minskning av 

elevunderlaget i grundskolan som successivt vägs upp av en ökning av antalet elever i förskolan. 

Denna ökning sker snabbare än förväntat. En del av minskningen i de kommunala skolornas 

elevunderlag kommer från att elever har gått över till andra aktörer, nämligen friskolorna. När 

valfriheten har ökat har det blivit svårare för de kommunala skolorna att planera såväl ekonomi 

som lokaler och personal. 

Konkurrens 

Marknaden är inte ännu mättad vilket gör att det är svårt att prognostisera konkurrensen för 

tillfället. Tidigare friskolor har utgjort ett pedagogiskt eller ideologiskt komplement. 

Utvecklingen går nu mot vinstdrivande verksamhet och stora friskolekoncerner. Informanterna 

upplever att detta går i en snabb takt. Även i forskningsläget uppmärksammades 

koncernbildningen inom den fristående skolverksamheten. För den kommunala skolan innebär 

detta en större osäkerhet gällande vilket elevmaterial som man skall planera för.  

 De kommunala skolorna och friskolorna har olika konkurrensmässiga fördelar och nackdelar. En 

fördel som de kommunala skolorna har, är att det finns stordriftsfördelar och en ekonomisk 

trygghet i det kommunala systemet. Dessa fördelar har inte friskolorna om de inte tillhör stora 

koncerner. Friskolorna kan styra sitt elevintag på ett sätt som de kommunala skolorna inte har 

rätt att göra. Friskolorna kan spara sitt kapital och använda det till framtida investeringar. 

Pengarna från skolan kan öronmärkas på ett sätt som är svårt att göra i en kommunal 

organisation. Fristående skolor kan bestämma var de vill lokaliseras geografiskt, bara de hittar 

lokaler. Den kommunala skolans lokalisering är styrd av kommunens behov, men har eventuellt 

lättare att hitta lokaler, eftersom det existerar ett kommunalt bostadsbolag som kan hjälpa till 

att hitta lokaler. Friskolor kan välja vilken åldersgrupp de vill inrikta sig på och har möjlighet att 

göra detta efter vinstintresse, oberoende av behov. När de väl har etablerats står de dock inför 

samma svårigheter som de kommunala skolorna med elevrekryteringen. De stordriftsfördelar 

som den kommunala verksamheten har, existerar inte för de småskaliga fristående skolorna. 

Man kan anta att de gör sitt bästa för att skapa samma stabilitet genom att växa. 

Utvecklingen är förståelig, men det blir svårare att överblicka hur stabilt skolsystemet blir, allt 

eftersom ekonomiska intressen ger sig in i skolmarknaden. Gary Miron, som omnämns i 

forskningsläget, varnar för att överskatta vad marknaden kan åstadkomma och menar att den 

inte är lösningen på alla skolans problem.  

Vi bör fråga oss vad som händer med skolmarknaden när elevunderlaget varierar. Trenden med 

ett minskande elevunderlag i grundskolan håller på att brytas för att ersättas med en positiv 
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trend. Det förefaller vara rimligt att anta att den ökade elevtillströmningen kommer att 

generera ett ökat marknadsintresse för grundskoleverksamheten. Från majoritetspolitiskt håll 

anser man att det är rimligt att 25-30% av eleverna är kunder inom den fristående 

skolverksamheten. Man vill se en större andel friskolor. Vissa kommunala skolor kommer att slås 

ut på sikt, men man menar att det kommer att ske i så långsam takt, att kommunen hinner 

anpassa sin verksamhet. Det är osäkert vilka konsekvenser detta kommer att få när 

elevunderlaget återigen minskar.  

En friskola kan gå i konkurs på grund av minskande elevunderlag. För den enskilde eleven kan 

det innebära att en påbörjad inriktning måste avbrytas. Det finns från politiskt håll en önskan att 

införa en garanti för eleven att få fullfölja utbildningen på den skola man valt oavsett skolans 

ekonomi. För att detta skall fungera måste garanten bestå av större koncerner eller så måste 

staten eller kommunen gå in som garant i en mer småskalig verksamhet. Det är emellertid 

mycket svårt att garantera att en elev får behålla sin ämnesinriktning om den tvingas byta skola, 

till exempel vid en konkurs. Vill man att eleverna skall få gå klart sin ämnesinriktning, även i en 

småskalig privat skolverksamhet, bör man fundera på vem som skall stå för garantierna. 

De kommunala skolorna kan starta attraktiva profiler på sina skolor för att bredda 

elevunderlaget. Detta leder dock till intern konkurrens om man inriktar sig på samma profil, 

vilket är ganska vanligt. Är detta är önskvärt eller skall man planera så att man inte konkurrerar 

internt? Kanske är intern konkurrens rent av bra för den kommunala verksamheten?  

Det råder meningsskiljaktigheter mellan kommunala tjänstemän och politiker om de kommunala 

skolorna har anpassat sig till det fria skolvalet samt konkurrensen eller inte. De förra menar att 

de gjort detta även om det har inneburit svårigheter. Den politiska majoriteten tycker däremot 

att tjänstemännen har anpassat sig dåligt.  

Man önskar från ett majoritetspolitiskt perspektiv ett samarbete mellan kommunala och 

fristående skolor. Den kommunala skolan upplevs hysa en motvilja till att samarbeta med de 

fristående skolorna vilket ogillas av den politiska majoriteten. Denna motvilja bottnar 

förmodligen i att man inte gärna samarbetar med sina konkurrenter. Detta blir mer intressant 

om det belyses utifrån kommunens arrangemang av verksamheten i en tvådelad organisation 

med beställare och utförare, eftersom detta sker i samklang med att den kommunala 

skolverksamheten skall arbeta som ett bolag under en styrelse. En styrelse i ett bolag har i regel 

som uppdrag att se till bolagets intressen. Det är oklart om de upplever sig tjäna på att 

samarbeta med nyblivna konkurrenter på marknaden. Det skall bli intressant att se hur 

kommunen hanterar att ge den kommunala skolverksamheten frihet, samtidigt som man önskar 

att de kommunala skolorna i mindre omfattning skall motverka friskolorna. Kommunen måste 

bestämma sig för om man vill att den kommunala skolproducenten skall jobba bolagslikt eller 

inte.  
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Tidpunkten för skolvalet är viktig ur konkurrenssynpunkt. Valet till fristående skolor sker redan i 

årskurs 6 medan det traditionellt sett har skett i årskurs 7 för de kommunala skolorna. Detta är 

ingen slump eftersom de fristående skolorna därmed föregår valet till de kommunala. Det är 

sällsynt att en elev byter skola när valet väl är gjort, därför är det viktigt att de kommunala 

skolorna tidigarelägger skolvalet. Annars menar man från tjänstemannanivå, ”är tåget kört”. 

Från politiskt håll upplever man att det finns ett motstånd från föräldrarna mot att tidigarelägga 

skolvalet. Man kan spekulera i vad detta skulle kunna bero på. Kanske anser föräldrarna att ett 

tidigareläggande av skolvalet inte är i samklang med barnets mognad eller att detta skulle 

medföra att närhetsprincipen frångås och medför mindre kontroll av barnets fritidsaktiviteter. 

Från en egen personlig synpunkt tycker jag att det skulle innebära en fördel om det är samma 

lärare som har följt eleven under de närmast föregående åren också får betygsätta och 

summera sina elevers insatser i årskurs 6. 

Lokaler 

Ökningen av elevunderlaget i grundskolan är ojämnt fördelad mellan olika åldersgrupper, vilket 

resulterar i att den kommunala skolan måste arbeta för att disponera om sina lokaler. 

Kommunen möter osäkerheten i prognoserna genom att planera för att kunna förändra 

lokalernas funktion och göra dem mer flexibla så att de passar olika åldersgrupper. Det skall 

finnas en plan för hur nya byggnader vid behov skall kunna konverteras till en lokal för andra 

åldersgrupper. En annan strategi är att låta eleverna gå i spår istället för årskurser. Tanken är att 

ett spår vid behov skall kunna byta lokaler utan att hela årskursen skall behöva följa med. 

Jag tror att idén är god, men det finns praktiska problem. Vid en sådan omställning måste även 

andra utrymmen göras mer flexibla, till exempel måste skolgården anpassas för att ta hand om 

barn från fler åldersgrupper. Arbetsutrymmen för lärare måste dimensioneras och ligga i 

anslutning till klassrummen mm. Det kanske inte räcker med att bara ändra på klassrummens 

funktion.  

De kommunala skolorna har ansvar att ordna skolplatser för alla i den obligatoriska skolan, vilket 

är en skyldighet som de fristående skolorna saknar och som utgör en nackdel för de offentliga 

skolorna. Friskolor har liksom kommunala skolor problem med att skaffa lämpliga lokaler, men å 

andra sidan kan de sätta ett tak för elevintaget. Om en fristående skola har 300 platser och 

skolan blir fullbelagd behöver skolan inte ta in fler elever, vilket gör det lättare för dem att 

dimensionera lokalerna. Kommunen har skyldighet att garantera en plats till varje elev. Det 

innebär att offentliga skolor måste ha kapacitet att ta hand om elever som blir drabbade om en 

fristående skola tvingas till konkurs. Det är faktiskt så att kommunen inte tycker att det är ett 

problem att ta emot elever om en friskola skulle upphöra. Bland informanterna råder det 

koncensus om detta. Man bedömer att lokalkapaciteten räcker till eftersom eleverna kommer 

från upptagningsområden som täcks upp av ett flertal skilda skolor. 
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Segregation och integration 

Det råder olika uppfattningar mellan politiker och tjänstemän om vad som leder till störst 

segregation i samhället. Enligt den politiska majoriteten är bostadspolitiken mer segregerande 

än det fria skolvalet. En reflektion under intervjuerna är att föräldrarnas motvilja mot att sätta 

sina barn i en skola utanför närområdet är en stor segregerande faktor. Genom det fria skolvalet 

kan elever med samma intressen från olika samhällsklasser och bostadsområden mötas och 

därmed ökar integrationen. Man strävar från politiskt håll att underlätta det fria skolvalet 

genom att ge busskort till alla elever som uppfyller vissa kriterier, oavsett om de valt en 

kommunal eller fristående skola.  På detta sätt arbetar man för att även mindre bemedlade barn 

skall kunna söka sig till skolor som har en intressant profil. För tillfället ingår ersättning för elever 

i fristående skolor, men det är samtidigt föremål för en politisk kontrovers eftersom ersättning 

för fristående skolor innebär ökade utgifter för kommunen.  

Från den kommunala skolproducentens håll hänvisar man till internationell forskning som visat 

att det fria skolvalet har en segregerande effekt. Endast barn med föräldrar som har ett 

ekonomiskt eller kulturellt kapital väljer skola och då oftast någon fristående sådan. Man har 

även noterat att en ökad mängd flickor söker sig till fristående skolor. I de fristående skolorna 

går färre elever med utländsk bakgrund. Från den kommunala skolproducentens sida anförs att 

diversifiering inom skolorna leder till bättre resultat för alla elever. De starka eleverna anses ha 

lättare att nå sina förväntade betygsvärden i SALSA35 om de går i blandade skolor. En sidoeffekt 

av valet till fristående skolor är att det blir kvar en högre andel elever i de kommunala skolorna 

som har svårigheter att få godkänt betyg. Det är värt att reflektera över att de skolor som blir av 

med sina högpresterande elever även förlorar elevpengen för dessa, vilket i så fall leder till 

försämrad ekonomi.  

Som tidigare observerats inriktar sig de fristående skolorna (möjligtvis med undantag för de som 

drivs av ideologiskt intresse) på lönsamma elevgrupper om det är vinstdrivande företag som 

ligger bakom. En informant exemplifierar detta med att det under lång tid har varit mer lönsamt 

att driva gymnasier, varför det finns en större andel fristående gymnasier i kommunen jämfört 

med grundskolor. Man kan tänka sig att elever som kräver stödinsatser och andra fördyrande 

åtgärder ratas av de fristående skolorna och lämnas åt den kommunala skolproducenten. Att 

endast satsa på elever som är självgående är inte ett alternativ för de kommunala skolorna. För 

dem är det extra viktigt att behålla de högpresterande eleverna på grund av Peer-effekten som 

säger att ett elevresultat påverkas av de andra eleverna i klassen. 

De kommunala skolorna arbetar med att skapa utbildningsprofiler på sina skolor eftersom 

profilering uppfattas vara ett sätt att öka en skolas upptagningsområde och därmed elevernas 

diversifiering.  Framförallt har idrotts- och sportprofiler gett gott resultat och förefaller vara ett 

instrument som kommunerna tjänar på att vidareutveckla. Eftersom profilering leder till att 

                                                           

35 http://salsa.artisan.se/ 

http://salsa.artisan.se/
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elever utanför det ordinarie upptagningsområdet söker sig till skolan, skulle detta kunna 

användas som ett verktyg för att motverka segregering genom att verka för att det startas 

attraktiva profiler i mindre populära områden.  

De kommunala skolorna är vana vid att utvärdera sin verksamhet offentligt i ett kontinuerligt 

kvalitetsarbete. Detta skulle kunna användas som ett verktyg för marknadsföring men även göra 

skolvalet lättare för invånarna. Detta kräver en distributionskanal som når alla föräldrar. Det är 

viktigt att nå alla föräldrar eftersom det fria skolvalet riskerar att verka segregerande om bara 

vissa utövar det. Kommunen arbetar med att sprida information genom att skapa en enkel 

webbsida. Genom att utarbeta en lättläst jämförelse mellan olika skolor hoppas man kunna 

hjälpa fler föräldrar att välja. Kommunen arbetar aktivt med att lägga ut relevant information på 

sin webbsida, men är medveten om att inte alla medborgare söker information på detta sätt. 

Man menar dock att några måste ta de första stegen för att fler och fler skall följa efter. Det har i 

intervjuerna framkommit att användandet av Internet är en generationsfråga och man kan även 

spekulera i att användandet av datorer för att söka information ännu så länge är en klassfråga. 

Uppsala kommun skulle sannolikt tjäna på att inte enbart använda sig av Internet som 

förmedlingsverktyg för skolornas kvalitetsjämförelser. En undersökning av hur majoriteten av 

föräldrarna lättast tar till sig denna information är relevant ur segregationshänsyn. Att verktyget 

är tillgängligt för alla invånare oavsett kompetens kan vara lika viktig som utvecklandet av hela 

kvalitetsinstrumentet i sig. 

Slutsats 
I forskningsläget avhandlades tre teman. Till varje tema formulerades en frågeställning och en 

separat teori anknöt till varje frågeställning. 

Det första temat ”Offentlig kontra privat bestämmanderätt” härrörde sig till Professor Tomas 

Englunds begrepp ”Public good & Private good”. Englund menar att tidsandan har förskjutits 

mot en betoning av individens rätt, på en bekostnad av kollektivet. Frågeställning 1 är: ”Hur 

arbetar Uppsala kommun med offentlig och privat bestämmanderätt utifrån 

marknadsanpassningen av den kommunala grundskolan?” Enligt min teori arbetar Uppsala 

kommun huvudsakligen med att driva igenom den privata bestämmanderätten på bekostnad av 

den offentliga. Efter utförda intervjuer konstaterar jag att så är fallet. Man har främjat det fria 

skolvalet på flera olika sätt och underlättat för fristående skolor att etablera sig. Den politiska 

majoriteten i Uppsala kommun har prioriterat den individuella valmöjligheten, även där valet är 

förenat med svårigheter för den egna skolproducenten. Ett förbättringsområde är ökad 

information till individen. 

Det andra temat ”Effektivitet och konkurrens” handlar om synsättet på marknadiseringen av 

skolan. Patrinos har studerat marknadskrafternas inverkan på skolmarknaden och menar att 

konkurrens förbättrar skolsystemet. Miron däremot varnar för att sätta alltför hög tilltro till att 
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marknadskrafterna kan lösa skolans alla problem. Frågeställning 2 är: ” Hur arbetar Uppsala 

kommun för att effektivisera och konkurrensanpassa sin organisation utifrån 

marknadsanpassningen av den kommunala grundskolan?” Teorin är att kommunen har hög 

tilltro till att marknadskrafterna skall bidra till effektivisering inom den egna organisationen. 

Informanterna är överrens om att den ökade konkurrensen har förbättrat den egna 

verksamheten, men den politiska majoriteten anser att man inte har nått ända fram. Från 

majoritetspolitiskt håll vill man konkurrensutsätta verksamheten ytterligare då man dels har 

initierat en försöksverksamhet där skolor skall arbeta bolagsliknande och även gärna ser att en 

större andel elever går i fristående skolor. Tjänstemännen vill inte gå lika långt när det gäller att 

konkurrensutsätta den egna verksamheten. En medveten och koordinerad profilering av de 

egna skolorna skulle sannolikt underlätta kommunens rekrytering av nya elever.   

Det tredje temat ”jämlikhet och segregation” berör vilka faktorer som inverkar på segregationen 

i samhället. Frågan är om det fria skolvalet är segregerande eller inte. Bergström och Sandström 

tillmäter boendet en viktig betydelse medan Bunar representerar synen att skolvalet kan verka 

segregerande eftersom inte alla utnyttjar det. Den omnämnda Peer-effekten innebär att 

eleverna påverkar klasskamraternas resultat och därför är det betydelsefullt att behålla 

studiemotiverade elever på en skola. Frågeställning 3 är: ”Hur arbetar Uppsala kommun med 

jämlikhet och segregation utifrån marknadsanpassningen av den kommunala grundskolan?” 

Teorin är att kommunen försöker motverka segregation genom att premiera det fria skolvalet. 

Den politiska majoriteten är av samma uppfattning som Bergström och Sandström, det vill säga 

att man anser att boendet är en större segregerande faktor än det fria skolvalet. För att 

motverka segregation erbjuder man busskort till alla elever som uppfyller vissa kriterier. Det fria 

skolvalet har inte utfallit så som den politiska majoriteten har tänkt sig eftersom föräldrarna är 

mer intresserade av att en skola ligger nära hemmet än av den kvalitet som erbjuds. Genom att 

utveckla en lättläst webbsida med information har man tänkt sig att fler föräldrar skall utnyttja 

valfriheten.  
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Bilaga nr 1: Meningskoncentraten, sorterade under uppsatsens tre 

frågeställningar 
 

Frågeställning 1: Hur arbetar Uppsala kommun med offentlig och privat bestämmanderätt 

utifrån marknadsanpassningen av den kommunala grundskolan? 

Meningskoncentrat 

(14)Skolval kan vara ideologiskt betingat för de som väljer skola.  

Informant 3:"halva den politiska världen går ut och säger att det är förfärligt med friskolor ", 

"Då finns det en stor risk att de som sympatiserar med de partierna tycker att det är bäst att jag 

följer det som jag tror på värderingsmässigt, att det blir ideologiskt betingat"  

(32)Närhetsprincipen, skolans geografiska placering är fortfarande viktig för föräldrarna.  

Informant 3: "Föräldrarna verkar vara mer intresserade av var skolan ligger än kvalitén på 

skolan", 

"det vållar enorma protester från föräldrarna när barn byter skola i sexan.", 

(18)Det finns skilda uppfattningar inom kommunen angående om det råder kundval eller 

närhetsprincip.  

Informant 2:"Ett kundvalssystem råder när det gäller grundskolan. Kunden, föräldrarna, barnen 

väljer skola. Det finns inte kvar att kommunen bygger en skola och säger ”här skall ni gå”. 

Föräldrarna kanske väljer ”där” istället. Det är det som gör planeringen så väldigt svår", 

Informant 1:"Vi har varit vana vid att vara den enda aktören så vi har inte haft ett riktigt 

kundperspektiv, vi har snarare talat om för elever och föräldrar var skåpet skall stå. Nu är det 

omvänt, om kunden inte är nöjd så väljer man någon annan", 

Informant 3: "Den valfrihetsreformen med skolval har nog inte alltid accepterats av alla politiker 

i kommunen, jag har sett hos vissa att man ändå vill anvisa en skola",  

"En typisk sådan sak är att vi i alliansen vill ge skolskjuts till friskoleelever, det gör inte de 

rödgröna utan de tar bort den om de skulle vinna valet eftersom det är en tillkommande 

kostnad om man skulle välja en friskola. Det är genom sådana här små sätt som man ändå gärna 

vill kontrollera var barnen går",  

". Jag upptäckte nu att vård och bildning har ett intagningssystem som baserar sig på 

närhetsprincipen som jag inte alls står bakom. 

”Det fria valet gäller fram tills dess att skolan är full och då blir det ju inget fritt val. De tycker att 

de är duktiga ändå eftersom de flesta får de platser de söker, men för de som söker som har gått 

över antalet platser i skolan, där måste vi få ett bättre system" 
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(33)Skolans kvalitet verkar diskuteras i mindre omfattning mellan politiker och medborgare än 

vad som sker när det är fråga om lokalförändringar. Det verkar som om kommunens 

kvalitetsarbete inte når ut till medborgarna Skolans kvalitet verkar diskuteras mindre mellan 

politiker och medborgare än lokalförändringar. Det verkar som om kommunens 

kvalitetsarbete inte når ut till medborgarna  

Informant 3: "Föräldrarna verkar vara mer intresserade av var skolan ligger än kvalitén på 

skolan. Det finns en enorm rädsla för förändringar och förändringar i undervisning, det märker 

man inte så mycket av. 

Över huvud taget så ställer föräldrar väldigt lite frågor kring kvaliteten i skolan, men de är 

otroligt engagerad när det gäller lokalerna", 

"Om vi har en dialog kring kvalitet då är det relativt liten uppslutning, men skulle det inträffa att 

det är fråga om en lokalförändring som uppstår, då blir det överfullt", 

"Man kan säga att när man får ett varierat elevtal och det blir förändringar i skolan då är det 

dom som diskuteras och inte kvaliteten", 

"De erbjuds en bättre utbildning med mer kvalificerade lärare och lokaler men de är upprörda 

för att deras små skall ta steget. Det är många som har hört av sig, det är ingen som tycker att 

det är bra att deras barn får tillgång till mer ämnesspecifikt utbildade lärare, labblokaler och så 

vidare, ingen alls", 

(46)Kommunen arbetar på att få fram kvalitetsjämförelser för både privata och kommunala 

skolor. Kvalitetsjämförelser ses som ett sätt att marknadsföra skolor, friskolorna har tidigare 

ej velat vara med i mätningarna. Behovet av instrument för kvalitetsjämförelse ökar.  

Informant 1:”Ibland förekommer det direkt ägarstyrning från KF. Vi får ett samlat dokument. Det 

handlar om uppföljning, hur vi arbetar med kvalitetsredovisningen. Kommunen kan inte kräva 

kvalitetsredovisning av friskolorna, de kan ju önska att få men inte ställa krav. De kan inte styra 

en friskola. Kvalitetsarbetet har varit väldigt nyttigt för att få igång den här processen, genom att 

ställa krav på skolorna att lämna in en kvalitetsredovisning. Det viktigaste är att skolan själv 

använder sig av sin kvalitetsredovisning, analyserar sina egna resultat, föreslå åtgärder. Det har 

ingenting med markadens framväxt att göra, det har varit på gång i alla fall. Ur 

konkurrensperspektiv är det ju inte så attraktivt att blotta sina svagheter. När det gäller friskolor 

är ingenting offentligt.” 

Informant 3: "Det vi har börjat atthålla på med nu i år är att få fram ett bra jämförelsematerial, 

hur man jämför skolor. Där är vi precis i startgroparna. 

Där har friskolorna inte velat medverka och jag har sagt att det är inget problem för mig, men 

för er borde det vara det eftersom vi betalar och marknadsför och om ni avstår från den kanalen 

som de flesta föräldrar kommer att välja så får ni gärna göra det", 

"Nu börjar friskolorna att hoppa på, se detta som en möjlighet att marknadsföra sig", 

"ju fler friskolor vi får desto viktigare är det att vi får fram bra instrument för jämförelser och det 

är viktigt att det blir en bra uppföljning från skolinspektionens sida" 
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(15)Det aktiva skolvalet är bara påbörjat även om det fria skolvalet har funnits länge. Det 

behövs kanaler för att föräldrar skall kunna fatta aktiva och medvetna beslut. 

Informant 3: "Och vi måste ha ett aktivt skolval, vi är på väg mot ett aktivt skolval av alla, vi har 

påbörjat det", 

"Jag tror att vad som behövs för att människor faktiskt skall göra det här fria valet är att man får 

relevant information. Det är vårat webbsystem tänkt att ge. Jag tror visserligen att vi fortfarande 

har någon föräldrageneration som inte kommer att läsa det", 

"Jag tror ändå att vi är på rätt väg. De som vill någonting mer, det är de som kommer att ta 

första klivet. Det här är ingen förändring som går över en natt. Processen är inte färdig utan den 

är nog i början" 

(11)Kommunen har anpassat sig till det fria skolvalet genom att ge busskort till elever. 

Informant 2: "Alla elever i grundskolan får busskort om de har mer än 2km till skolan för de 

yngre och 4km för de äldre", 

Informant 3:"Grundskoleelever får busskort om de uppfyller kraven som vi har Lågstadiet 2km 

till skolan och mellanstadiet 4km. Högstadiet och Gymnasiet tror jag är 6km" 

(28)Majoriteten i kommunen är positiv till friskolor och menar att friskolor ökar kvaliteten på 

undervisningen. Den kommunala producentens problem får ej komma före etableringen av 

friskolor. Vissa kommunala skolor drivs för att det finns ett medborgarintresse att ha dem 

kvar, trots att de ej är lönsamma. 

Informant 2: ”samtidigt är det en stark uppfattning hos den politiska majoriteten att konkurrens 

befrämjar kvalitetsutveckling. Konkurrensen, kvalitetsutvecklingen och föräldrarnas enskilda val 

är så viktiga så att den kommunala producenten får problem att organisera och måste jobba 

mycket hårt, det är någonting som måste tas eftersom det har större värde, anser den politiska 

majoriteten.” 

"När det exempelvis gäller en skola på landet kan det vara så att ekonomin inte går ihop, men å 

andra sidan kan det finnas ett medborgarintresse att ha den kvar.", 

Informant 1:"Just nu driver VOB vissa skolor som är olönsamma, dvs. där ekonomin inte går ihop 

på själva skolan. Vi har inte möjligheten att säga att vi skall ”gå ur” dessa skolor. Det är inte 

säkert att det blir lättare att ta beslut att lägga ner skolor bara för att ansvaret flyttas, det är 

svårt att ta den typen av beslut. Det kan finnas andra skäl för att ha kvar skolorna än att det är 

en skola som är lönsam rent ekonomiskt.", 

Informant 3: "Det fria valet gäller fram tills dess att skolan är full och då blir det ju inget fritt val. 

De (VOB)tycker att de är duktiga ändå eftersom de flesta får de platser de söker, men för de som 

söker som har gått över antalet platser i skolan, där måste vi få ett bättre system", 

"Det finns dock en skillnad och det är att kommunen har alltid skyldighet att erbjuda elever plats 

och det har inte friskolan. Det är den enda egentliga skillnaden. VOB säger att de inte upplever 

att det är ett problem", 
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"De hade ett tjugotal elever, de eleverna tas över av kommunen och det gällde Doctrina också 

även om de var betydligt fler när de tvingades till konkurs. Det är inga problem att ta över dem 

till kommunen, det är en beredskap som vi måste ha"  

(36)Kommunen försöker att behandla fristående och kommunala skolor lika 

Informant 2:"Ersättningarna till varje skola kommer från BUN, den splittras upp på olika typer av 

ersättningar, fristående och kommunala skolor. Lika för alla" 

"Pengasäcken påverkas inte av mängden friskolor, pengarna skall räcka till alla barn oavsett 

fristående eller annan skola", 

Informant 1: "Precis som friskolorna får den offentliga skolan betalt per elev" 

Informant 3: "För oss politiker har ökningen eller minskningen ingen betydelse, enligt den nya 

lagen om lika ersättning för alla skolor så får skolorna en elevpeng, punkt slut", 

"Vi försöker likställa skolorna så mycket som möjligt" 

 

Frågeställning 2: Hur arbetar Uppsala kommun för att effektivisera och konkurrensanpassa sin 

organisation utifrån marknadsanpassningen av den kommunala grundskolan? 

Meningskoncentrat 

(1)VOB saknar möjlighet att ta vissa beslut. Exempelvis gällande nedläggning av sina egna 

skolor. 

Informant 2:"Barn och ungdomsnämnden fattar beslut om att bygga och lägga ned skolor, 

diskussioner pågår angående att flytta över ansvaret till styrelsen för vård och bildning. Det 

behövs en politisk dimension", 

"Frågan är hur pass tunga beslut man kan lägga på styrelsen för vård och bildning, t.ex. beslut 

som handlar om ekonomi mot medborgarintressen",  

"Om politiken har gått in och sagt ”den och den skolan skall ni ha kvar” så finns det platser efter 

de besluten" 

Informant 1:"Det har tidigare varit omöjligt för VOB att fatta egna beslut gällande nedläggning 

och byggande av skolor eller att lämna lokaler. Just nu driver VOB vissa skolor som är 

olönsamma, dvs. där ekonomin inte går ihop på själva skolan. Vi har inte möjligheten att säga att 

vi skall ”gå ur” dessa skolor. Det är inte säkert att det blir lättare att ta beslut att lägga ner skolor 

bara för att ansvaret flyttas, det är svårt att ta den typen av beslut. Det kan finnas andra skäl för 

att ha kvar skolorna än att det är en skola som är lönsam rent ekonomiskt. Ett beslut om att 

lägga ned en skola kommer sannolikt ändå att engagera hela det politiska spektrat i kommunen" 

(3)Skiftande majoritet i kommunfullmäktige försvårar för tjänstemännens möjlighet att ta 

långsiktiga och ibland obekväma beslut. 
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Informant 1:"Den politiska majoriteten i Uppsala växlar vilket kan göra det svårare att ha den 

långsiktiga, mer kraftfullt beslutsfattande. Man vet inte om man har fattat ett obekvämt beslut 

så, ja då var den mandatperioden över. I kommuner där majoriteten är någorlunda stabil går det 

att ta kraftfulla, många gånger obekväma beslut. Här vill man att det skall vara bekvämt" 

(42)Produktionsnämnder byter namn till styrelser. Kommunen marknadsanpassar sin 

verksamhet genom sin indelning av produktions och uppdragsnämnder. Från BUNs håll menar 

man att organisationen har blivit mer effektiv och den politiska inblandningen i verksamheten 

har minskat. 

Informant 1: "I Uppsala kommun finns det en uppdragssida med uppdragsnämnder och en sida 

med produktion, produktionsnämnder. 

Produktionsnämnderna har bytt namn till styrelser för att kunna arbeta mer styrelselikt utifrån 

att vi skall kunna uppfattas som en utav de aktörer som finns på marknaden. 

Meningen är att de kommunala styrelserna skall ha en styrelse på samma vis som de fristående 

skolorna, delvis för att man skall kunna ställa samma krav på de fristående skolorna som de 

kommunala skolorna. Detta är en ny förändring. ", 

Informant 3: "tanken är att de skall arbeta affärsmässigt så att i stort sett allting delegeras till 

tjänstemännen. Det här är en organisation som vi sjösatte 2003. Det var just för att bygga in lite 

konkurrens, vitalitet, i det kommunala maskineriet som annars automatiskt skulle skydda den 

kommunala verksamheten", 

"Man får säga att 2003 när vi gick in i denna organisationen skedde den största effektiviseringen 

i kommunen överlag och även i skolan. Det har blivit väldigt mycket mer effektivt. Vi har delat 

upp kommunen i en beställardel och en utförardel", 

"i det stora hela så är det en enorm fördel att ha skolorna som faktiskt arbetar för sig själv i stort 

sett utan politisk inblandning. 

Politiker har en enorm förmåga att tro att de kan allting bättre själva, fast än de inte har 

utbildning eller erfarenhet av det, än vad de som jobbar med sakerna kan", 

"Det är bara namnet som har ändrats, man ville poängtera just att det aldrig har varit tänkt att 

nämnden skall arbeta med politiska frågor på samma sätt som uppdragsnämnderna, utan lite 

mer som ett bolag. De skall leverera. 

Man har alltid sagt att man skall arbeta bolagsliknande och det gör ju friskolorna. Det var deras 

egen begäran att få heta styrelse istället för nämnd" 

(47)Kommunen experimenterar med en kommunal självstyrande skola som ger ökat utrymme 

för självbestämmande. Det är initierat från kommunens sida och styrs ej av skolchefen. 

Majoriteten och oppositionen är oense angående försöket med självstyrande kommunala 

skolor. Enligt BUNs ordförande är de självstyrande kommunala skolorna inte populära hos 

VOB. 

Informant 2:"Det finns ytterligare en kommunal självstyrande skola, detta är ett experiment från 

kommunens sida. Kommunfullmäktigt är ansvariga för skolverksamheten" 
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Informant 3: "vård och bildning är organiserat under en skolchef. Rektorerna blev också chefer 

på nivå fyra. Det är inom produktionen, sen hade de BUN ovanför sig och fullmäktige. De blev ju 

till ”småskitar” någonstans. Jag pratade med rektorer och de sade att det är ingen som pratar 

med oss", 

"Sen var lärarförbundet för självstyrande kommunala skolor för att förkorta beslutsvägarna. 

Jag tyckte att de kommunala skolorna blev väldigt likriktade. Oppositionen säger att de har så 

stor rätt att göra saker, men jag ser inte den rätten, jag ser hela tiden hur de blir hämmade", 

"Jag tycker att sådana saker skall en rektor få avgöra, om de vill ha julpyssel med ungarna eller 

inte", 

"Det hänger ihop med att man har en rektor som vill. Förmodligen är det så att de har en rektor 

som vill något lite annat än vad skolchefen vill", 

"Just för att hitta nya möjligheter och nya synsätt så tycker jag att det är bra att vi har de här 

fristyrande kommunala skolorna", 

"Om oppositionen vinner så kommer de att ta bort det, vi har en försöksverksamhet nu och i det 

fallet så avbryts den i förtid", 

"De är inte underställda skolchefen. Det har ägnats mycket tid inom VOB för att försöka stoppa 

de självstyrande skolorna så man har inte nöjt sig med att bara isolera sig från friskolorna, man 

försöker också stoppa de självstyrande. Man tycker att detta kan VOB bättre och har uppvisat en 

väldigt negativ attityd mot allt som ligger utanför vård och bildning. Vi har till och med fått 

skrivelser där de begär att inga fler skolor skall få lov att söka till självstyrande" 

(43)BUNs ordförande menar att det finns utrymme för effektivisering inom grundskolan och 

att det bland annat har med rektorernas pedagogiska kompetens inom ledningen att göra. En 

jämförelse görs med förskolan som man menar har gått framåt på detta område. Det verkar 

finnas skiljande uppfattningar gällande detta hos den pol. majoriteten och skolledningen. 

Informant 3: "Det fattas inga pengar i skolan utan det är en fråga om hur man använder dem. 

Det är inte alltid en fråga om effektivitet utan pedagogisk förmåga att omsätta", 

"Rektorn skall vara en pedagogisk ledare och man kan inte vara pedagogisk ledare om man har 

en sämre utbildning än den man skall leda", 

"Innan vi har kommit till rätta med detta så tror jag inte att vi kommer att få se den här stora 

effektiviseringen i grundskolan. Man kan se det inom förskolan hur man har gått in för struktur, 

arbeta efter läroplan, utbilda personal", 

"Det har dock inte riktigt trängt igenom hos ledningen än även om de säger det. Vi märker att 

det finns mycket kvar att göra", 

(5)Osäkerhet i prognoser om elevunderlag och budget påverkar planeringen av den 

kommunala skolans verksamhet. Prognoser ändras och det prognostiserade underlaget 

motsvarar inte alltid verkligheten. 

Informant 2:"För 2 år sedan trodde vi att det skulle ta fram till 2020 att komma upp i samma 

elevtal som 2002, nu ser vi att det är 2016. Den kommunala befolkningsprognosen förändras", 
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"Vi vet ingenting om hur det ser ut om 10 år. Men man måste sätta ner foten och bestämma. 

Skall vi ha ny skola så måste det fattas beslut. 5 år är rimligare, samtidigt är det så enormt 

osäkert på 5 år" 

Informant 1: "Varje skola har en egen prognos. Den prognosen sträcker sig ett till två år 

framöver" 

"När kommunen ser på stora mönster som t.ex. var ålderspucklarna ligger ser kommunen längre 

framåt, så långt fram som till 2023 ungefär"  

"Det finns god kontroll på vilka elever som går i skolan och relativt god kontroll på vilka elever 

som man får framöver", 

"Ekonomiska villkor får man för ett år i taget men planeringen för elevkullar och organisation får 

man för en längre period framåt, säkert om en 15 år framåt. För en enskild skola gäller ett par år 

framåt" 

"VOB använder sig av prognosmaterial som kommunen tar fram, bland annat av GPF som 

betyder geografiska planeringsförutsättningar. I GPF står det var personer bor i kommunen och 

det finns även med prognoser för olika åldersgrupper i olika stadsdelar och områden, samt vilka 

byggplaner det finns. GPF kommer en gång om året.  

Dessutom finns det på varje skola en uppfattning om vilka elever som kommunen tar emot, 

detta beror på skolvalet och därför måste varje skola ha en uppfattning om vilka elever man får 

framöver, vilka konkurrenter som finns, hur det ser ut med den interna konkurrensen" 

Informant 3: "Däremot så går det lite fortare än vad det var tänkt. Det här året är det tänkt som 

det året det vänder. Det har sjunkit från 2002-2003 till och med i år och sedan så ökar det. 

Däremot så har man tänkt sig att det ökar långsamt och det kommer förmodligen att öka lite 

fortare", 

"Man gör om befolkningsprognoserna hela tiden. Det som vi mera tittar på har varit förskolan 

där man i år har jämfört med vad man har prognostiserat så sent som 2006 och det är 600 fler 

barn i förskoleåldern. Det är alltså över 5 % ”, 

"Men allting ser ut som att vi får fler elever i skolan än vad vi egentligen hade trott från början", 

(4)Ekonomiskt underlag för grundskolan baserar sig på förra årets prognoser. 

Befolkningsprognoserna blir inaktuella. 

Informant 2:"Barn och ungdomsnämnden har ansvar för att ta fram det sammanlagda behovet 

av utbildningsplatser. På kommunledningskontoret görs det befolkningsprognoser som ligger till 

grund för planeringen framåt. De görs årligen", 

"Förutom IVE-verksamhetsplanen kommer det en ”påse med pengar”, ett kommunbidrag som vi 

får för våra verksamheter." 

"Pengarna kommer hit och beslutet fattades för ett år sedan, det fattas varje år i maj-juni. Det 

här beslutet fattades alltså på en befolkningsprognos som inte riktigt var aktuell. Nu har det 

kommit en ny befolkningsprognos. Men pengarna är de samma.", 

"Pengasäcken påverkas inte av mängden friskolor, pengarna skall räcka till alla barn oavsett 

fristående eller annan skola" 



 

48 

 

Informant 1:"När budgeten lades för 2010 så visste vi att vi kommer att tappa runt 200 elever 

om vi har exakt det antalet friskolor som vi har idag på grund av födslar och att friskolorna fylls 

på. 

Skulle alla friskolor starta som har tillstånd skulle vi tappa ca 1600 elever under året 

 

Det gör att planeringsförutsättningarna blir bekymmersamma. Just nu vet jag inte vilka friskolor 

som kommer att starta fram emot hösten", 

(6)Inflyttning är en betydande faktor för osäkerheten i befolkningsprognoserna 

Informant 3:"inflyttningen till Uppsala är större än vad man har tänkt sig. Inflyttningen är en 

väldigt stor faktor i Uppsala, förra året flyttade det in över 4000 personer till Uppsala. 

Framförallt flyttar det in barn också, så det är inte så att barnen föds i Uppsala", 

(24)Kommunen kan i princip ej påverka etablering av friskolor. Majoriteten i kommunen är för 

fristående skolor och oppositionen är emot. 

Informant 2: "Då skall kommunen yttra sig till skolinspektionen om det på något vis är besvärligt 

för det offentliga skolväsendet, att det påverkar ekonomi och organisation på lång sikt om de 

här skolorna skulle starta", "Inspektionen fattar beslutet men frågar kommunen om det finns 

några ekonomiska och organisatoriska konsekvenser som blir dåliga för kommunen på sikt" 

Informant 3: "Vi ger ett utlåtande och vi är alltid positiva. Oppositionen är ju mäkta förgrymmad 

på oss att vi alltid ställer oss positiva" 

(19)Fristående skolor utgör en osäkerhetsfaktor för den kommunala planeringen. En 

betydande del av planeringssvårigheterna för de kommunala skolorna utgörs av att man inte 

vet tidpunkten för när en fristående skola startar. Det är även svårt att förutspå hur många 

konkurrenter som kommer att söka tillstånd att driva skolverksamhet. 

Det är osäkert hur många elever varje friskola lyckas attrahera. 

Informant 2:"Just nu finns det 6 nya friskolor som söker tillstånd", 

"Det finns ytterligare ett par som fick tillstånd i fjol, men som skjuter upp starten till nästa höst. 

Det blir åtta nya plus två stycken som börjar nu i höst. Jämfört med idag, våren 2010 så är det 10 

nya fristående skolor som kan komma. 4 har tillstånd, 6 av dem söker tillstånd. Tillsammans har 

de 3500 elever när de är utbyggda", 

"Men 3500 elever, vi vet att de kommer men kommer alla eleverna att gå i de fristående 

skolorna. Ja, då behöver vi inte planera för någon ny kommunal skola de närmaste åren trots att 

elevtalet ökar. Eller kommer de inte att starta de här skolorna? Eller kommer de inte att få 3500 

elever? Kommer de att få 1800 elever, då måste vi i alla fall bygga. Det är oerhört komplicerat", 

"Vi vet att elevtalet ökar, men vi vet inte hur många av dem som kommer att gå i kommunala 

skolan", 

"Kommunerna vet inte geografiskt var friskolorna kommer att etablera sig",  

"Som jag sade finns det 4 friskolor som har tillstånd och 6 som söker tillstånd. Kommer det nästa 
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år finnas 6 nya som kommer med ansökan? En skola som söker tillstånd har 2 år på sig att starta 

skolan, men utav de 6 som söker nu är det 4 som söker om att starta 2011, 2 av dem söker om 

att starta år 2012 på sig. Alltså har de till 2013 på sig" 

"Friskolorna försvårar för den kommunala skolan att planera sin verksamhet...", 

Informant 1:"De senaste åren har det varit svårt att planera eftersom man inte vet om en 

friskola kommer att starta eller inte kommer att starta. 

Flera friskolor har tillstånd att starta. När budgeten lades för 2010 så visste vi att vi kommer att 

tappa runt 200 elever om vi har exakt det antalet friskolor som vi har idag på grund av födslar 

och att friskolorna fylls på. 

Skulle alla friskolor starta som har tillstånd skulle vi tappa ca 1600 elever under året. Det gör att 

planeringsförutsättningarna blir bekymmersamma. 

Just nu vet jag inte vilka friskolor som kommer att starta fram emot hösten", 

"Det finns några stora friskolekoncerner som ännu inte har etablerat sig i Uppsala och som 

kanske kommer att göra det. Det är osäkra planeringsförutsättningar", 

Informant 3: "Alla kommer inte att starta och det hör vi också från oppositionen, det tror att 

varje gång vi säger ja till en friskola kommer den att ta 330 elever från kommunen, men det är 

inte säkert att de får några elever överhuvudtaget" 

(30)Lokaltillgång utgör ett betydligt planeringsproblem. Samtidigt som skolsystemet bygger på 

fri rörlighet är kommunen tvungen att ta hänsyn till avståndet eleverna måste ta sig till 

skolan.  

Informant 2:"Den fristående skolan bestämmer själv var den skall etableras. Kommunen äger 

inte marken där skolorna skulle kunna byggas och det är mer lönsamt för en byggherre att bygga 

lägenheter jämfört med en skola", 

"för de äldre barnen i 6-an och uppåt vet vi att de här barnen kommer att välja skola, men 

återigen skall det finnas en tomt att bygga skola på", 

"Det kommer att finnas behov av nya lokaler, men var någonstans? Kan man besluta om att 

lokalerna skall ligga ”där” eftersom eleverna bor där? Det är inte så att alla elever i årskurs 7-9 

går i den närmaste skolan. Det finns ju valfriheten att välja en annan skola. 

Så även om ett nytt område byggs där det kommer att bo 250 barn i åldern 6-15 år så kan man 

inte säga att ”då bygger vi en skola för 250 elever där så har de en skola” för utav de 250 så 

kanske det är 125 som väljer andra skolor" 

Informant 3: " det byggs nya bostadsområden hela tiden, dessa områden planerar man ju för 

när det gäller skolan. Däremot så har man inte alltid lösningar på det här, t.ex. kungsängen där 

man faktiskt inte trodde att det skulle flytta in barnfamiljer. Men man resonerar ju i och för sig 

även i termerna att det skulle göra det och man konstaterade att det finns ingenstans att ha en 

bra skola där", 

"Grundskoleelever får busskort om de uppfyller kraven som vi har", 

"Kommunen måste lära sig att anpassa lokalerna" 
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(7)Dimensionering av lokaler är ett problem för VOB. Förhållandet mellan lokalkostnader och 

elevantal är en ständig balansgång. 

Informant 2:"Pengasäcken från KS/KF till BUN påverkas inte av mängden friskolor, pengarna 

skall räcka till alla barn oavsett fristående eller annan skola. Har man elevantalet så vet man, 

men hur man sen skall dimensionera lokalerna. Om de här eleverna kommer att gå i kommunal 

grundskola eller friskola, det är oväsentligt för BUN. Det spelar roll för VOB (vård och 

utbildning). De måste ha ett antagande att: så här många elever får vi, då får vi så här mycket 

intäkter", 

Informant 1:"VOB får pengar per elev vilket leder till att skolor med ett lägre antal elever får en 

hög lokalkostnad per elev", 

Informant 3:"Och genom att elevantalet i särskolan har sjunkit, så att återigen på samma sätt, 

pengarna går till lokalen", 

(31)Problem med lokaltillgång är gemensamt för både fristående och kommunala skolor, de 

delar även svårigheten att bedöma antalet elever som kommer att gå i skolan. 

Informant 3: "De kommunala skolorna har ju inte svårare att planera sina lokaler än vad de har i 

friskolan. 

De vet ju inte när de sitter ett år i förväg hur många elever de kommer att ha. Det är det 

tänkandet som måste in, inte det ständiga hängslen, livremmar och skyddsväst och hela det 

tänkandet", 

"Kommunen måste lära sig att anpassa lokalerna. Vi får aldrig säga att våra lokalproblem är 

anledningen till att vi säger nej till en friskola som kan bidra till ökad kvalitet i undervisningen", 

" Lokalfrågan kan vara en nackdel för friskolorna, vi har en friskola som startar nu till hösten. De 

tar ju kommunala elever nästan uteslutande men de har tecknat ett hyreskontrakt med 

jättehöga kostnader på 15 år. Det är tuffare än vad våra skolor har. Så jag ser inte att den 

kommunala skolan har någon nackdel när det gäller lokalerna, de är nog mer ovana över att 

behöva fundera på lokaler", 

"vi har flera som har fått tillstånd som inte har startat. Ofta är det för att de inte hittar bra 

lokaler", 

"de vill ha väldigt hög kvalitet på lokalerna och det har de inte hittat ännu", 

(23)De kommunala skolorna är ovana vid konkurrens. BUNs ordförande menar att skolan 

måste arbeta mer med att utveckla sin egen skola och sluta skylla på lokalproblem. 

Informant 3: "Det är bara när det uppstår en konkurrenssituation för de som aldrig har jobbat 

under konkurrens, så tycker de att det är obehagligt. De vet inte riktigt hur de skall agera", 

"Om man vill ha en planekonomi där man kan sitta från ovan och placera ut alla så att man får 

någonting som man tycker är maximum, då tycker man att det är jäkligt knepigt när det kommer 

in en spelare på plan som skaffar en egen lokal", 

"Precis som företag måste anpassa sig till omvärlden så måste även kommunen börja lära sig att 
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anpassa sig till omvärlden", 

"för man är på en marknad och man skall attrahera elever och kommunen måste lära sig det 

här. Men jag förstår att det är svårt för kommunen. De som jobbar inom kommunen har oftast 

alltid gjort det. De har aldrig arbetat på en konkurrensutsatt marknad och har svårt att ställa om 

sig", 

"Rektorerna måste konkurrera om att erbjuda de bästa platserna för skolan", 

"Det behövs en dynamik, en vilja att utveckla skolan för att få dit elever på grund av att den här 

skolan är den bästa för eleverna, inte det här att vi måste förhindra att eleverna kan gå någon 

annanstans", 

"Det tycker jag att de borde arbeta mer med, just hur man hanterar konkurrensen. Jag vet att de 

har jobbat mycket med det men jag ser inte resultatet utav det", 

"De är alltid inne på att det ställer till med lokalproblem, men jag hävdar att lokalerna får aldrig 

gå före kvaliteten. Kommunen måste lära sig att anpassa lokalerna. Vi får aldrig säga att våra 

lokalproblem är anledningen till att vi säger nej till en friskola som kan bidra till ökad kvalitet i 

undervisningen" 

(17)Valfrihet, konkurrens och det fria skolvalet gör att den kommunala skolans verksamhet 

blir bättre.  

Informant 1:"Valfriheten har positiva effekter, när man har konkurrens försöker man att spetsa 

till sig och få en bra verksamhet överallt" 

(12)Det fria skolvalet försvårar den geografiska planeringen av skolor 

Informant 2:"Det är inte så att alla elever i årskurs 7-9 går i den närmaste skolan. Det finns ju 

valfriheten att välja en annan skola. Så även om ett nytt område byggs där det kommer att bo 

250 barn i åldern 6-15 år så kan man inte säga att ”då bygger vi en skola för 250 elever där så 

har de en skola” för utav de 250 så kanske det är 125 som väljer andra skolor. Både kommunala 

och andra fristående skolor", 

"Vad det gäller förskolan så törs man bygga förskolor i ett område, men att bygga en grundskola 

med 250 platser med valfrihet för de äldre barnen. Alla elever i grundskolan får busskort om de 

har mer än 2km till skolan för de yngre och 4km för de äldre. Vi vet att inte alla 250 barn 

kommer att gå i den skolan", 

Informant 1: "I takt med att valfriheten ökar blir det svårare att avgöra hur många elever man 

har till hösten" 

(20)Friskolor måste kämpa om elevunderlaget, som är osäkert även för dem. 

Informant 3: "det är inte säkert att de får några elever överhuvudtaget. De måste ju visa att de 

klarar av det", 

"För 3 år sedan började Raul Wallenberg som räknade med 300 elever första året sen skulle de 

bara växa, jag tror inte att de har 50 elever än så det är inte bara att säga ”här har vi en friskola, 

kom till oss”, 
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(9)Ökningen av elevunderlaget är ojämn i olika delar av grundskolan 

Informant 2:"2002 var elevantalet på topp fram till dess hade det stigit. 2002-2010 har 

elevantalet dalat. Från 2011 börjar det gå uppåt igen. Nu börjar det öka och 2016 är vi tillbaks 

vid samma antal grundskoleelever som 2002. Det går fort, bara för ett år sedan så trodde vi att 

det skulle ta ända till 2020 innan vi var tillbaks vid den nivån. Elevantalet ökar för de tidiga 

årskurserna. För årskurserna 7-9 kommer elevantalet att minska i ett par år till. Det totala 

elevantalet ökar från 2011" 

Informant 1:"Från VOBs perspektiv har grundskolan varit med om en minskning av elevantalet 

och minskningen kommer troligen att fortsätta under några år", 

"Nu ökar antalet barn, det ser vi i förskolan. Vi ser att vi behöver en större flexibilitet gällande 

lokaler för förskola och grundskola", 

"Vi har en minskning av elevantalet på högstadiet men en kraftig ökning i lågstadiet så man har 

både trångt och luftigt samtidigt" 

(10)Ökningen i elevunderlaget är kraftig men hanterbar. Historiskt sett har det sett värre ut. 

En ökning av elevunderlaget verkar vara att föredra framför en minskning. 

Informant 1:"Det kommer toppar i befolkningsutvecklingen och när toppen senare blir produktiv 

och skaffar egna barn alstrar detta en ny topp med många barn. 

Toppen kommer av en gammal födelseutveckling. Så har det alltid varit och den har varit mer 

kraftfull än så här och man har kunnat hantera den. 

Babyboomen som har varit ett problem har varit en riktigt kraftig topp någonstans mellan 1986-

1993, det var en riktigt kraftig topp som numera är inne i gymnasiet, bakändan av den, så nu ser 

de minskningen i elevantalet" 

Informant 3:"Egentligen går vi inte från färre elever till fler, det gör vi ju egentligen inte, för det 

kommer att ta lång tid innan vi går tillbaka till samma antal som vi hade för så kort tid som 8 år 

sedan. Däremot så går det lite fortare än vad det var tänkt. 

Det här året är det tänkt som det året det vänder. Det har sjunkit från 2002-2003 till och med i 

år och sedan så ökar det. Däremot så har man tänkt sig att det ökar långsamt och det kommer 

förmodligen att öka lite fortare", 

" Men däremot så tror jag att det är en rätt så bekväm utbyggnadstakt i skolan med den takten 

som behövs", 

"Angående elevunderlagets variationer, det är alltid enklare när man har en ökning i 

elevunderlaget än när man har en minskning. Finns det någonting som upprör känslor så är det 

när man skall lägga ned en skola och vi har lagt ned näst flest skolor i landet", 

(8)Elevminskning i den kommunala skolan, ej i den fristående. Elevminskningen beror på flera 

aktörer 

Informant 2:"Under tiden för minskningen av elevantalet har minskningen skett i den 

kommunala skolan, det är den som har tappat 3000 elever. Skolor har lagts ned, man har gjort 
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omstruktureringar", 

"För vård och bildning (VOB) har minskningen fått som konsekvens att de hela tiden måste 

anpassa sin organisation till elevminskningen"  

Informant 1:"Från VOBs perspektiv har grundskolan varit med om en minskning av elevantalet 

och minskningen kommer troligen att fortsätta under några år. Den minskningen som sker nu 

handlar inte om att det föds mindre barn utan minskningen kommer att bero på att det finns 

flera aktörer", 

"När budgeten lades för 2010 så visste vi att vi kommer att tappa runt 200 elever om vi har 

exakt det antalet friskolor som vi har idag på grund av födslar och att friskolorna fylls på. 

Skulle alla friskolor starta som har tillstånd skulle vi tappa ca 1600 elever under året"  

(22)Marknaden för friskolor är inte mättad vilket gör att de kommunala skolorna har svårt att 

planera. BUNs ordf. ser inte detta som ett problem. 

Informant 1:"Just nu vet jag inte vilka friskolor som kommer att starta fram emot hösten. Det är 

en ny situation som skolan inte har haft tidigare. 

Jag ser fram emot när marknaden är mättad så att planeringsförutsättningarna blir lite lättare. 

Det är lättare när skolorna är etablerade så man vet hur många elever som brukar gå i skolorna. 

Tidigare var det lättare eftersom man hade en uppfattning om hur många som kommer att gå 

på livets ord, Montessori, Waldorf, Katarinaskolan, men det är svårare med de här nyare, större 

skolorna som har större ambitioner. 91/92 började friskolorna etableras men det var oftast 

frågan om skolor med ideologiska eller pedagogiska specialiteter som är att betrakta som 

komplement till de kommunala skolorna. De hade inte som huvudsyfte att driva skolorna 

affärsmässigt. Kring mitten på 2005 någonstans där, så kom de lite större bolagen in, som driver 

verksamheten för att tjäna pengar", 

"Fortfarande går ca 87 % av eleverna i den kommunala grundskolan men skulle utvecklingen 

fortsätta så kommer runt 30 % av eleverna att gå i friskolor om några år, det är stor skillnad.  

Det är svårt att avgöra när marknaden är mättad, varje vår kommer ansökningarna om att starta 

friskolor, det är många som vill starta i Uppsala och de har 2 år på sig att starta", 

"Det finns några stora friskolekoncerner som ännu inte har etablerat sig i Uppsala och som 

kanske kommer att göra det. Det är osäkra planeringsförutsättningar. 

Precis som friskolorna får den offentliga skolan betalt per elev och då gäller det att vi vet hur 

många elever vi har när vi organiserar", 

Informant 3: "Jag tycker att 14 % är lite lågt, jag skulle inte rygga mot en utveckling där ¼ eller 

1/3 är friskolor, om de håller kvalitetsmässigt. Jag tycker nog fortfarande att vi är i början", 

"Jag tror att det blir en gradvis övergång som även kommunen hinner med", 

(34)De kommunala skolorna möter elevunderlaget genom att planera för ökad flexibilitet 

gällande lokaler. Lokaler byggs för att hantera olika åldrar och årskurserna/spåren blir mindre 

bundna till en specifik lokal. 
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Informant 1:"Vi ser att vi behöver en större flexibilitet gällande lokaler för förskola och 

grundskola. Under några år har vi arbetar med det vi kallar för ett ”generellt program för 

förskolan och grundskolan”. Om man bygger en förskola skall den relativt lätt kunna ställas om 

till en F till tre skola och bygger vi en F till 3 skola skall den relativt lätt kunna ställas om till 

förskola. Om någonting byggs nu skall det byggas enligt detta program, arkitekten som ritar skall 

kunna peka på vilka väggar som skall rivas för att ändra om förskolan till en F till 3 skola" 

"Årskurs 6 börjar flyttas upp på högstadieskolorna för att ge mer plats på lågstadieskolorna, det 

finns ju pedagogiska skäl att flytta upp 6orna också", 

Informant 3: "Jag tror att den viktigaste strategin som vi har, det är att göra lokalerna mer 

flexibla. 

Det är oftast så att man har någon typ av babyboom och så skall alla in i förskolan, sen minskar 

det och då skall alla in i skolan", 

"använda samma lokaler och i högre grad ha förskolorna knutna till skolan", 

"man har ett område med ett antal lokaler, sen så varierar man i de här lokalerna vilka årskullar 

som går där. Man kallar det för spår", 

"Så sammanfattningsvis blir lokalerna mer flexibla och även tänkandet hur man vandrar mellan 

lokaler. Årskurserna är inte heller alltid knutna till samma lokal", 

(46)Kommunen arbetar på att få fram kvalitetsjämförelser för både privata och kommunala 

skolor. Kvalitetsjämförelser ses som ett sätt att marknadsföra skolor, friskolorna har tidigare 

ej velat vara med i mätningarna. Behovet av instrument för kvalitetsjämförelse ökar. 

Informant 1: "Ur konkurrensperspektiv är det ju inte så attraktivt att blotta sina svagheter. När 

det gäller friskolor är ingenting offentligt." 

Informant 3: "vi har börjat att hålla på med nu i år är att få fram ett bra jämförelsematerial, hur 

man jämför skolor. Där är vi precis i startgroparna. 

Där har friskolorna inte velat medverka och jag har sagt att det är inget problem för mig, men 

för er borde det vara det eftersom vi betalar och marknadsför och om ni avstår från den kanalen 

som de flesta föräldrar kommer att välja så får ni gärna göra det", 

"Nu börjar friskolorna att hoppa på, se detta som en möjlighet att marknadsföra sig", 

"ju fler friskolor vi får desto viktigare är det att vi får fram bra instrument för jämförelser och det 

är viktigt att det blir en bra uppföljning från skolinspektionens sida" 

(38)De kommunala skolorna verkar sakna viljan att samarbeta med de fristående skolorna och 

deltar inte i plattformen för det gemensamma erfarenhetsutbytet. Utbytet mellan fristående 

och kommunala skolor är litet och det är osäkert om det finns en vilja att samarbeta Det är å 

andra sidan oklart vad de har att tjäna på ett samarbete. Om den offentliga skolan skall arbeta 

affärsmässigt och har erfarenheter som konkurrenten saknar är det tänkbart på att de skulle 

förlora konkurrensfördelar på bytet. Från den politiska majoritetens håll uppskattas ej denna 

strategi. 
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Informant 3: "Från mig så verkar det som att deras strategi är att stänga ut, eller isolera sig själv 

mot all konkurrens. 

De säger nej till alla möten tillsammans med friskolor, nej till den här gymnasiemässan utan 

ordnar en egen. Det är massor av sådana här saker, de har slutit sig inom sitt skal och taggarna 

pekar utåt. Det är för mig ett dåligt sätt att hantera konkurrens", 

"X sitter i Vård och Bildning och har en annan nämnd över sig... tanken är att de skall arbeta 

affärsmässigt så att i stort sett allting delegeras till tjänstemännen. Det här är en organisations 

som vi sjösatte 2003. 

Det var just för att bygga in lite konkurrens, vitalitet, i det kommunala maskineriet som annars 

automatiskt skulle skydda den kommunala verksamheten" 

"De vill inte synas tillsammans med friskolorna. Det tycker jag är en dålig marknadsanpassning", 

"Vi har ett kommunfullmäktigeuppdrag att skapa ett forum där friskolor och kommunala skolor 

kan mötas och utbyta erfarenheter. Dit kommer alltså inte den kommunala skolan 

Det är möten, det är rektorerna som bjuds in till möten. Friskolerektorerna bjuds fortfarande in 

och de kommer och har utbyte av varandra, man får inte glömma att de är konkurrenter till 

varandra också. Men jag vet inte om man ens bjuder in de kommunala lägre för att de kommer 

ändå inte av princip, att inte vara tillsammans med friskolorna", 

(39)Offentliga skolor och fristående skolor konkurrerar med varandra. 

Informant 2:"Det är nog snarare konkurrens, samtidigt så har de fristående skolorna vissa 

profiler som gör att de kompletterar, åtminstone några av dem. 2 har muslimsk prägel, livets 

ords kristna skola, Waldorf. Kunskapsskolan har en speciell pedagogik som bygger på elevansvar. 

Pedagogiska alternativ. Sen finns det ju några som inte skiljer sig. Så symbios eller konkurrens, 

det är ju konkurrens om eleverna men man kan säga att de konkurrerar och kompletterar. Det 

råder konkurrens på marknaden, som det ju faktiskt är" 

Informant 1: "Konkurrens, men från början var de skolor som startades upp i större utsträckning 

komplement, t.ex. Livets ords skola, Montessori, Waldorf", 

Informant 3: "Jag har haft ett samtal med engelska skolan som också är en stor koncern och när 

den väl etablerar sig i Uppsala tror jag tyvärr att de kommer att krossa våra klasser för 

Baccalaureate (IB)", 

"Jag känner inte den här enorma rädslan att alla elever kommer att fly till friskolor, 

"sen kommer de vara tvungna att visa upp att de är bra för att eleverna skall söka sig dit. Jag tror 

att det blir en gradvis övergång som även kommunen hinner med" 

(40)De kommunala skolorna konkurrerar med varandra. 

Informant 1:"I viss utsträckning finns det ett intag från andra kommuner, framförallt när det 

gäller elever som vill gå i våra profilklasser", 

"Dessutom finns det på varje skola en uppfattning om vilka elever som kommunen tar emot, 

detta beror på skolvalet och därför måste varje skola ha en uppfattning om vilka elever man får 

framöver, vilka konkurrenter som finns, hur det ser ut med den interna konkurrensen", 
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"När de offentliga skolorna utvecklar profiler som gör skolorna mer attraktiva uppstår även en 

intern konkurrens vilket gör att vi måste börja fundera på att vi inte skall konkurrera med 

samma profiler på ett sätt som blir olyckligt. 

Vi arbetar just nu med att komma på sätt att konkurrera med friskolorna utan att konkurrera 

med varandra.  Vi har t.ex. idrottsprofiler, då gäller det att få spridning på profilerna så att 

eleverna inte nödvändighets behöver byta skola" 

Informant 3: "Ja, det märker jag och jag tycker det är bra. Det här är tanken bakom skolvalet" 

(44)Kommunen skall ges möjlighet att ställa samma krav på fristående och kommunala skolor, 

förutsättningarna skiljer sig och det är i praktiken svårt att ställa samma krav. De kommunala 

skolorna är bland annat skyldiga att ta emot alla elever. 

Informant 1:"Meningen är att de kommunala styrelserna skall ha en styrelse på samma vis som 

de fristående skolorna, delvis för att man skall kunna ställa samma krav på de fristående 

skolorna som de kommunala skolorna" 

". Kommunen kan inte kräva kvalitetsredovisning av friskolorna, de kan ju önska att få men inte 

ställa krav" 

"Ur konkurrensperspektiv är det ju inte så attraktivt att blotta sina svagheter. När det gäller 

friskolor är ingenting offentligt." 

Informant 3: "Det fria valet gäller fram tills dess att skolan är full och då blir det ju inget fritt val", 

(29)Kommunen har ansvar att ordna skolplatser för alla, en försvårande dimension som de 

fristående skolorna saknar. 

Informant 2:"de har ett ansvar för den kommunala skolan som de inte har för friskolorna", 

"Det är oerhört komplicerat, det enda man vet är att vilket beslut man än tar kommer det några 

år senare visa sig vara felaktigt. Det finns inga säkra beslut, men beslut måste tas inom en viss 

tid. Det tar ett par 3år från det att en skola skall byggas tills det att den står där", 

"Styrelsen för vård och bildning har svårare att dimensionera lokalerna än friskolorna. Om en 

friskola har lokaler som rymmer 300 elever så kan de ta 300 elever och säga stopp. Om antalet 

elever hos VOB minskar så finns inte samma möjlighet, vilket har att göra med att de är skyldiga 

att ta emot alla elever", 

"När det exempelvis gäller en skola på landet kan det vara så att ekonomin inte går ihop, men å 

andra sidan kan det finnas ett medborgarintresse att ha den kvar.", 

Informant 1:"Just nu driver VOB vissa skolor som är olönsamma, dvs. där ekonomin inte går ihop 

på själva skolan. Vi har inte möjligheten att säga att vi skall ”gå ur” dessa skolor. Det är inte 

säkert att det blir lättare att ta beslut att lägga ner skolor bara för att ansvaret flyttas, det är 

svårt att ta den typen av beslut. Det kan finnas andra skäl för att ha kvar skolorna än att det är 

en skola som är lönsam rent ekonomiskt.", 

Informant 3: "Det fria valet gäller fram tills dess att skolan är full och då blir det ju inget fritt val. 

De (VOB)tycker att de är duktiga ändå eftersom de flesta får de platser de söker, men för de som 

söker som har gått över antalet platser i skolan, där måste vi få ett bättre system", 
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"Det finns dock en skillnad och det är att kommunen har alltid skyldighet att erbjuda elever plats 

och det har inte friskolan. Det är den enda egentliga skillnaden. VOB säger att de inte upplever 

att det är ett problem", 

"De hade ett tjugotal elever, de eleverna tas över av kommunen och det gällde Doctrina också 

även om de var betydligt fler när de tvingades till konkurs. Det är inga problem att ta över dem 

till kommunen, det är en beredskap som vi måste ha"  

(37)En fristående skola som går i konkurs utgör inget större problem. Enligt BUN ökar inte 

kostnaderna 

Informant 2:"Om en friskola med 150 elever går i konkurs så finns eleverna där, lokalerna finns 

där. Det är ingen ny kostnad som kommer på kommunen. Eleverna kommer från hela stan, 

kanske från 15-20 olika skolor (som de annars skulle ha gått på). Det finns alltid plats för några 

elever till på en skola. Alla elever kan inte gå på samma skola, men de har skolor i sitt 

närområde. Så jag tror inte att det skulle vara något problem, det skulle inte vara en ökad 

kostnad" 

Informant 3:"De hade ett tjugotal elever, de eleverna tas över av kommunen och det gällde 

Doctrina också även om de var betydligt fler när de tvingades till konkurs. Det är inga problem 

att ta över dem till kommunen, det är en beredskap som vi måste ha", 

"om det är en riktigt stor skola så finns det ju lärare, det finns lokaler och kontrakt billigt om 

bara kommunen tar över driften. Det är inte det här hemska som alla pratar om med ”var skall 

eleverna få plats och hur skall vi hitta lärare?” 

Det är inte konstigare än att om ett företag går i konkurs så kan det komma in en ny ägare i 

samma lokaler och med samma personal", 

"Om hyresvärden vill ha kvar skolan blir det ungefär som om ett hotell eller konferensanläggning 

går i konkurs, det blir billigare att driva det för de som kommer efter", 

 

(49)Det efterfrågas en garanti för att elever skall få slutföra sin utbildning och inriktning när 

de väl har valt en skola 

Informant 3: "Det har höjts röster om att en skola skall kunna garantera att man går färdigt när 

man börjat. Att man inte skall gå där 2år och sedan lägger de ned. Någonting sådant tycker jag 

att vi skall arbeta fram en garanti för. Att elever skall få slutföra sin skolgång i den skolan de har 

valt, med den inriktningen de har påbörjat, det behöver dock inte vara exakt i den skolan. 

Det borde finnas krav på att eleven får en garanti när de skriver in sig, sen är det elevens sak om 

de vill hoppa av tidigare eller om de går i konkurs, för då blir det en annan förvaltning", 

"Man borde titta på den ekonomiska stabiliteten, man måste inte ta in nya elever hela tiden, 

men de elever som man har tagit in skall få gå där i tiden man skrivit kontrakt på, är det 

grundskolan så är det kanske 5 år" 

(35)Den kommunala skolan har vissa fördelar som många fristående skolor saknar. Ekonomisk 

trygghet, kapitaltillgång och stordriftsfördelar. 
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Informant 3: "De som är rektor på en kommunal självstyrande skola måste komma ihåg att de 

har hela den kommunala tryggheten gällande anställning och ekonomi om de skulle gå minus", 

"den kommunala skolan har ju framför allt fördelen att den är stor, att den kan utnyttja 

stordriftsfördelar", 

"Sen så har kommunen fördelen av att det finns alltid pengar. Så om man går back många år i 

sträck så betyder det ändå att pengar för betalningen av räkningar kommer in hela tiden och det 

har ju inte friskolan", 

"Kapitaltryggheten är värd ganska mycket för den kommunala skolan", 

Det är inte bara likviditeten som är viktig, utan även kapitaltillgångarna, är det så att skolan 

måste renovera och det kostar 15mil då finns det 15mil, så är det inte i friskolan. 

De flesta friskolor är små, men vi har ju även stora som klarar en sådan sak. Vi har ju en friskola 

som har samlat pengar på hög under många år för att få kapital till att bygga en egen skola. Det 

har tagit många år för dem, i kommunen behöver man inte vänta i många år", 

"Ju fler skolor det blir ju svårare för dem att fylla skolorna och de har inget dragspel att kunna 

använda lokaler till någonting annat. Ja, de kan ju hyra ut på den öppna marknaden men här i 

kommunen har vi ett fastighetskontor som sitter och funderar på vad vi kan ha de här lokalerna 

till istället" 

(21)Det blir vanligare med större friskolekoncerner i Uppsala. Det verkar även vara mer 

lönsamt att driva gymnasier än grundskolor som fristående skolor. Friskolorna har möjlighet 

att välja elevgrupper som är mer lönsamma. 

Informant 1: "Det finns några stora friskolekoncerner som ännu inte har etablerat sig i Uppsala 

och som kanske kommer att göra det. Det är osäkra planeringsförutsättningar" 

Informant 3: "Ja, kunskapsskolan, Jensen Education, John Bauer, Tholéns Buissness school, 

de flesta är gymnasier. Det är färre grundskolor därför att det har varit mer lönsamt med 

friskolor i gymnasiet. Jag tror inte det har berott på elevunderlaget utan på något vis har 

pengarna var så att... Det har varit lättare att vara flexibel genom att de inte har varit så 

jättestora. 

Nu är det ganska många större koncerner som har sökt om att bli friskolor hos oss, vi beslutade 

att säga ja till 8st bara vid det senaste sammanträdet", 

(27)Syftet med att driva friskolor förefaller ha ändrats från pedagogiska och ideologiska skäl 

till ekonomiska 

Informant 1:"Tidigare var det lättare eftersom man hade en uppfattning om hur många som 

kommer att gå på livets ord, Montessori, Waldorf, Katarinaskolan, men det är svårare med de 

här nyare, större skolorna som har större ambitioner. 

91/92 började friskolorna etableras men det var oftast frågan om skolor med ideologiska eller 

pedagogiska specialiteter som är att betrakta som komplement till de kommunala skolorna. De 

hade inte som huvudsyfte att driva skolorna affärsmässigt. 

Kring mitten på 2005 någonstans där, så kom de lite större bolagen in, som driver verksamheten 
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för att tjäna pengar. Det är ofta finansbolag som står bakom skolorna. Någonstans i 2007 

började vi se det här", 

(45)Det förekommer oseriös marknadsföring där skolor marknadsför sig med lockbeten 

istället för kvalitet 

Informant 3:"jag är jättenegativ till en del av den marknadsföring som bedrivs, jag tycker att det 

verkligen är under lågvattenmärket när man börjar sälja platser på att ge bort prylar och lova 

sådant som inte hör ihop med undervisningen. Det är ju kvaliteten på skolan som skall vara det 

avgörande", 

"Det är mycket med att dela ut pennor och småsaker", 

"om man ser en sådan här sak som att säga att ni får körkort om ni väljer den här linjen. Det 

tycker jag inte är schysst, såvida det inte är en linje där man utbildar sig till någonting där man 

måste ha körkort", 

 

(25)Den offentliga skolan tappar elever om skolvalet till dessa sker i årskurs 7 som vanligt, 

eftersom valet till fristående skolor sker redan i årskurs 6. 

Informant 1:"Där finns en svårighet när skolor märker att de tappar betydligt fler elever över 

sommaren jämfört med vad de har räknat med. Detta händer oftast i årskurs 6. De kan tappa till 

kommunala skolor men de flesta friskolor som startar nu har intaget i årskurs 6. Traditionellt 

sett har skolvalet skett i årskurs 7. 

Det är ingen slump att friskolorna tar in elever i årskurs 6, då hinner eleverna göra ett skolval 

innan valet till de kommunala skolorna i årskurs 7 och man byter sällan skola efter att man har 

valt. Vi har visserligen sett att I vissa fall passar inte friskolans pedagogik och i det fallet kommer 

eleverna tillbaka men 

De offentliga skolorna måste ställa om sig till att ta in nya elever i årskurs 6 istället för 7, annars 

är tåget kört", 

Informant 3: "man betraktar högstadiet som årskurs 6-9 och inte 7-9. Vilket jag skall säga, att 

det vållar enorma protester från föräldrarna när barn byter skola i sexan" 

(26)Rörligheten mellan skolor är låg när eleven väl har gjort sitt skolval 

Informant 1:"Det är ingen slump att friskolorna tar in elever i årskurs 6, då hinner eleverna göra 

ett skolval innan valet till de kommunala skolorna i årskurs 7 och man byter sällan skola efter att 

man har valt" 

(41)Profilering är ett sätt att öka upptagningsområdet 

Informant 1: "Vissa skolor har profileringar vilket ökar upptagningsområdet, t.ex. Gränbyskolan 

med sina fotbollsklasser.", 

"I viss utsträckning finns det ett intag från andra kommuner, framförallt när det gäller elever 
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som vill gå i våra profilklasser", 

"När de offentliga skolorna utvecklar profiler som gör skolorna mer attraktiva uppstår även en 

intern konkurrens...", 

Informant 3: "Vi har ett typiskt sådant område i Uppsala och det är gottsunda där 

Sunnerstabarnen gick i Gottsundaskolan i högstadiet men nu går de i kunskapsskolan och många 

går i Katarinaskolan", 

"Men då kan man titta, vad gjorde Gottsundaskolan? De startade en profil, så nu söker sig barn 

från hela staden dit igen. Fotbollsprofil" 

 

Frågeställning 3.  Hur arbetar Uppsala kommun med jämlikhet och segregation utifrån 

marknadsanpassningen av den kommunala grundskolan? 

Meningskoncentrat 

(16)Diversifiering av elever inom skolorna leder till bättre skolresultat. Starka elever har 

lättare att nå sina förväntade betygsvärden i en blandad skola. 

Informant 1:"Internationellt sett är länder med liten skillnad mellan skolor men med större 

spridning inom skolorna gällande vilken sorts elever som går i skolan de länder som ligger bra till 

i de internationella studierna. Länder som har tvärtom, dvs. här går det duktiga elever, här går 

det problemelever, här går det svarta barn, här går det vita barn osv. De länderna är inte lika 

framgångsrika. Det visar att elever av alla sorter behövs inom skolan. 

SALSA resultaten visar att de skolorna som attraherar de bästa eleverna har svårare att nå sina 

förväntade värden i SALSA. Det är lättare för de eleverna att få bättre resultat om de går på en 

blandad skola. 

I Uppsala har de fristående skolorna bättre resultat, högre betyg men de kommunala skolorna 

når i större utsträckning sitt förväntade betygsvärde i SALSA. Det kan naturligtvis bero på många 

saker", 

(48)Likriktning vs segregering. Förekomsten av en skolchef för alla kommunala skolor 

underlättar för en likvärdig kvalitet på skolorna i kommunen. Samtidigt blir beslutsvägarna 

inte lika korta. En eventuell effekt kan bli likriktning inom skolorna. Den kommunala skolans 

organisation har återgått till att bli mer hierarkisk. 

Informant 3: "vård och bildning är organiserat under en skolchef. Rektorerna blev också chefer 

på nivå fyra", 

"De blev ju till ”småskitar” någonstans. Jag pratade med rektorer och de sade att det är ingen 

som pratar med oss", 

"Jag tyckte att de kommunala skolorna blev väldigt likriktade", 

"För några år sedan fanns det en skolchef och så fanns det områdeschefer inunder denne. Sen 

tog de bort skolchefen och vi hade plötsligt en himla massa skolchefer. 
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"Nu har de infört ”skolchef” igen, jag håller nog med"  

"Vi måste garantera att alla skolområden håller en likvärdig skola. De kan de ju inte göra om 

man har en skolchef i norra delen som har andra värderingar än den i södra delen. Det har 

återgått till att bli mer hierarkiskt och rektorn är tillbaks på nivå 4 i beslutshierarkin" 

(41)Profilering är ett sätt att öka upptagningsområdet 

Informant 1: "Vissa skolor har profileringar vilket ökar upptagningsområdet, t.ex. Gränbyskolan 

med sina fotbollsklasser.", 

"I viss utsträckning finns det ett intag från andra kommuner, framförallt när det gäller elever 

som vill gå i våra profilklasser", 

"När de offentliga skolorna utvecklar profiler som gör skolorna mer attraktiva uppstår även en 

intern konkurrens...", 

Informant 3: "Vi har ett typiskt sådant område i Uppsala och det är gottsunda där 

Sunnerstabarnen gick i Gottsundaskolan i högstadiet men nu går de i kunskapsskolan och många 

går i Katarinaskolan", 

"Men då kan man titta, vad gjorde Gottsundaskolan? De startade en profil, så nu söker sig barn 

från hela staden dit igen. Fotbollsprofil" 

 

(13)Det fria skolvalet kan leda till segregation 

Detta kan ställas emot närhetsprincipen och bostadssegregationens betydelse. 

Informant 1:"Baksidan som man kan skönja är att det finns risk att det blir en segregerad skola. 

Friskolorna attraherar i första hand relativt välbärgade föräldrars barn. Vi ser även en 

segregering gällande kön, det är fler flickor som går i fristående skolor vilket påverkar 

betygssnittet, en större andel föräldrar med eftergymnasial utbildning och mindre andel barn 

med utländsk härkomst ”, 

"Kvar blir andelen elever som har det svårare att gå godkänt. Det är en trend, den är tydlig och 

ingen vill ha den", 

Informant 3:"jag anser att det som är mest segregerande i Sverige idag är bostadsområdena. Vill 

man bevara den här segregationen så är det anvisad skola som gäller. 

"Mina motståndare säger att man skall anpassa skolupptagningsområdena så att man får olika 

bakgrund på föräldrarna", 

"Vi har ett typiskt sådant område i Uppsala och det är gottsunda där Sunnerstabarnen gick i 

Gottsundaskolan i högstadiet men nu går de i kunskapsskolan och många går i Katarinaskolan", 

"Men då kan man titta, vad gjorde Gottsundaskolan? De startade en profil, så nu söker sig barn 

från hela staden dit igen. Fotbollsprofil", 

"Jag tycker iallafall att det bästa sättet att motverka segregering är att ha ett fritt skolval", 

(14)Skolval kan vara ideologiskt betingat för de som väljer skola. 
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Informant 3:"halva den politiska världen går ut och säger att det är förfärligt med friskolor ", 

"Då finns det en stor risk att de som sympatiserar med de partierna tycker att det är bäst att jag 

följer det som jag tror på värderingsmässigt, att det blir ideologiskt betingat"  

(32)Närhetsprincipen, skolans geografiska placering är fortfarande viktig för föräldrarna.  

Informant 3: "Föräldrarna verkar vara mer intresserade av var skolan ligger än kvalitén på 

skolan", 

"det vållar enorma protester från föräldrarna när barn byter skola i sexan.", 

(46)Kommunen arbetar på att få fram kvalitetsjämförelser för både privata och kommunala 

skolor. Kvalitetsjämförelser ses som ett sätt att marknadsföra skolor, friskolorna har tidigare 

ej velat vara med i mätningarna. Behovet av instrument för kvalitetsjämförelse ökar. 

Informant 1: "Ur konkurrensperspektiv är det ju inte så attraktivt att blotta sina svagheter. När 

det gäller friskolor är ingenting offentligt." 

Informant 3: "det vi har börjat att hålla på med nu i år är att få fram ett bra jämförelsematerial, 

hur man jämför skolor. Där är vi precis i startgroparna. 

Där har friskolorna inte velat medverka och jag har sagt att det är inget problem för mig, men 

för er borde det vara det eftersom vi betalar och marknadsför och om ni avstår från den kanalen 

som de flesta föräldrar kommer att välja så får ni gärna göra det", 

"Nu börjar friskolorna att hoppa på, se detta som en möjlighet att marknadsföra sig", 

"ju fler friskolor vi får desto viktigare är det att vi får fram bra instrument för jämförelser och det 

är viktigt att det blir en bra uppföljning från skolinspektionens sida". 

(15)Det aktiva skolvalet är bara påbörjat även om det fria skolvalet har funnits länge. Det 

behövs kanaler för att föräldrar skall kunna fatta aktiva och medvetna beslut. 

Informant 3: "Och vi måste ha ett aktivt skolval, vi är på väg mot ett aktivt skolval av alla, vi har 

påbörjat det", 

"Jag tror att vad som behövs för att människor faktiskt skall göra det här fria valet är att man får 

relevant information. Det är vårat webbsystem tänkt att ge. Jag tror visserligen att vi fortfarande 

har någon föräldrageneration som inte kommer att läsa det", 

"Jag tror ändå att vi är på rätt väg. De som vill någonting mer, det är de som kommer att ta 

första klivet. Det här är ingen förändring som går över en natt. Processen är inte färdig utan den 

är nog i början" 

(11)Kommunen har anpassat sig till det fria skolvalet genom att ge busskort till elever. 

Informant 2: "Alla elever i grundskolan får busskort om de har mer än 2km till skolan för de 

yngre och 4km för de äldre", 

Informant 3:"Grundskoleelever får busskort om de uppfyller kraven som vi har Lågstadiet 2km 

till skolan och mellanstadiet 4km. Högstadiet och Gymnasiet tror jag är 6km" 



 

63 

 

(18)Det finns skilda uppfattningar inom kommunen angående om det råder kundval eller 

närhetsprincip.  

Informant 2:"Ett kundvalssystem råder när det gäller grundskolan. Kunden, föräldrarna, barnen 

väljer skola. Det finns inte kvar att kommunen bygger en skola och säger ”här skall ni gå”. 

Föräldrarna kanske väljer ”där” istället. Det är det som gör planeringen så väldigt svår", 

Informant 1:"Vi har varit vana vid att vara den enda aktören så vi har inte haft ett riktigt 

kundperspektiv, vi har snarare talat om för elever och föräldrar var skåpet skall stå. Nu är det 

omvänt, om kunden inte är nöjd så väljer man någon annan", 

Informant 3: "Den valfrihetsreformen med skolval har nog inte alltid accepterats av alla politiker 

i kommunen, jag har sett hos vissa att man ändå vill anvisa en skola",  


