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ABSTRACT 
Norgren, S. 2013. Kommunala skollokaler inom Luleå kommun: En studie om strategier och långsiktig 
planering. Kulturgeografiska institutionen, Arbetsrapportserie, Uppsala universitet 
 
Denna uppsats avser att studera hur Luleå kommun planerar för skollokaler. Syftet är att bidra med information 
för att bredda förståelsen för komplexiteten i kommunala planeringsprocesser. Studien är en kvalitativ studie 
som baseras på fem intervjuer med nyckelpersoner inom planeringsprocessen av skollokaler i Luleå kommun. 
Jag har valt att studera de strategier som ligger bakom ett långsiktigt perspektiv i planeringen och vilka aktörer 
som samverkar med varandra för att effektivisera planeringsprocessen av skollokaler. Studien är en 
nätverksanalys utifrån ett Aktör- och nätverksteoretiskt perspektiv. För att få en vetenskaplig tyngd i uppsatsen 
finns även litteraturkällor, internetkällor samt vetenskapliga artiklar. Aktörernas samverkan resulterade i att 
maktskiftningen från central styrning av staten till kommunal styrning ger möjlighet till delaktighet av hur 
besluten utformas. Aktörerna i planeringsprocessen är av lika stor vikt eftersom de tillsammans får processen att 
fortskrida. Planeringen av skollokaler möter så väl kända som oförutsägbara hinder och möjligheter. Processen 
är tidskrävande och därför måste ett långsiktigt perspektiv med befolkningsprognoser som underlag finnas med.    
 
Keywords: Kommunal planering, Skollokaler, Fria skolval, Luleå, Aktör och nätverksteorin. 
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1. INLEDNING 
 
Kommunplaneringen i Sverige består av att hemkommunerna ska tillhandahålla tjänster och 
service i form av barnomsorg, äldreomsorg, utbildning etcetera för invånarna, vilket under de 
senaste tjugo åren har förändrats. Kommunen har idag inte ensamt huvudmannaskap för att 
utföra tjänster men kommunen har ansvar för att det blir utfört och att service finns tillgänglig 
(Christoferson & Öhman 1998). Skolorna i Sverige har sedan 1992 gått från att till största del 
ha kommunalt huvudmannaskap till att inkludera enskilda huvudmän utanför den offentliga 
sektorn, en reform som ofta benämns friskolereformen (Prop 1991/92:95). Sedan reformen 
trädde i kraft 1992 måste hemkommunen ta i beaktning vårdnadshavarnas önskemål om 
placering vid valfri skola (Skollagen 2010), vilket är en förändring från tidigare skollag som 
säger att hemkommunerna placerar eleven på en skola inom det aktuella upptagningsområdet, 
det vill säga en skola som ligger så nära bostaden som möjligt (Skollagen 1985). 
Friskolereformen har inte bara påverkat huvudmannaskapet i kommuner utan även bidragit till 
ekonomiska förändringar. Hemkommunen ska bistå med ekonomiska resurser för varje elev 
som väljer att placera sig vid en fristående skola, kompensationen uppgår till vad en generell 
elev skulle ha kostat i form av resurser i den offentliga grundskolan (Prop 1991/92:95). De 
ekonomiska resurser som följer med varje elev benämns skolpeng. Kommuner runt om i 
Sverige har idag en svår uppgift att uppfylla när det kommer till att planera för skollokaler 
eftersom kommuner har enligt lag ansvar att erbjuda studieplatser till alla individer i 
hemkommunen som lyder under skolplikten (Skollagen 2010). I och med friskolereformen 
behöver man även se över lokalkostnader i respektive upptagningsområde på grund av 
konkurrens av elever samt de offentliga medel som tillhör skolpengen (SOU 2013:53).  

Inom Luleå Kommun har ett antal elever bytt från kommunala- till fristående skolor och 
detta motsvarar cirka 11 procent av kommunens elevunderlag, detta är en viktig förutsättning 
vid planering av skollokaler. Barn- och Utbildningsnämnden har sedan 2007/2008 arbetat 
fram tydliga strategier för att effektivisera planeringen av skollokaler samt integrera aktuella 
aktörer i planeringsprocessen (Lokalstrategi, 2011). Planeringsprocessen innehåller många 
delmoment, som nedan kommer att behandlas utförligt, dessa är tidskrävande och därför 
måste det finnas en tät samverkan mellan interna såväl som externa aktörer. Studiens syfte 
avser att studera hur planeringsprocessen av skollokaler i Luleå kommun ser ut i dagsläget 
samt vilka strategier Luleå kommun följer för att planera långsiktigt.  

   
 
 
  



1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka Luleå kommuns långsiktiga och strategiska planering 
för kommunala skollokaler. 
 
Uppsatsens frågeställningar: 

• Hur planerar Luleå kommun för skollokaler? 
• Vilka roller har aktörerna i planeringsprocessen och hur integrerar dessa med 

varandra?  
• Vilka hinder och möjligheter uppstår i planeringsprocessen? 

 
1.2 Avgränsningar 
Jag valde att göra min empiriska insamling i ett begränsat område, Luleå kommun, vilket gör 
att resultatet inte är generellt för Sverige, men kan ge en bild av hur en process kan se ut. Jag 
har även valt att se hur en planeringsprocess ser ut från ett kommunalt perspektiv och inte från 
ett fristående skolperspektiv, detta på grund av att kommunen är huvudman för störst andel av 
alla skolor inom Luleå kommun samt att kommunen har det yttersta ansvaret att tillhandahålla 
studieplatser för samtliga elever inom kommunens gränser. Uppsatsen kommer dock att 
beröra fristående skolor utifrån deras inflytande på den kommunala planeringsprocessen. 

Jag har även valt att avgränsa mig till grundskolor eftersom barn upp till 16 år lyder 
under skolplikt. Efter att ha genomfört mina intervjuer har många av intervjupersonerna 
nämnt en kombination av förskolor och grundskolor eftersom de skollokaler som planeras att 
bygga ska rymma båda dessa verksamheter. Jag kommer därför i benämning av 
kombinationsskolor även ta upp ett förskoleperspektiv.  

 Studien kommer att ta upp möjligheter och hinder för att planera för skollokaler. Vad 
som däremot inte berörs är vad det kan få för sociala konsekvenser eller hur planeringen kan 
påverka undervisningens kvalitet i skolorna. 

Uppsatsen berör till viss del ekonomiska aspekter som påverkar planeringsprocessen, 
främst lokal- och driftkostnader. Hur man räknar vad som kategoriserar som kostnadseffektivt 
baseras på intervjupersonernas uttalanden och synsätt som är en del av hur 
planeringsprocessen i Luleå kommun går till. Det skulle kunna vara ett alternativt sätt att 
analysera detta men att bedöma kommunal service ur ett kostnadsperspektiv kan väcka frågor 
och diskussion och uppsatsen har inte som avsikt att diskutera dessa aspekter. 

 Elevers byten mellan fristående- och kommunala skolor kommer att behandlas i 
uppsatsen. Det finns även elever som byter skola mellan olika kommunala skolor men 
dessa beskrivs inte som ett problem av intervjupersonerna och tas därför inte med i 
uppsatsen. 
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1.3 Disposition 
Uppsatsens andra kapitel behandlar valet av metod samt hur jag tagit ställning till för- och 
nackdelar i mitt tillvägagångssätt samt hur bearbetningen av materialet har gått till. Tredje 
kapitlet innehåller en genomgång av det aktör- och nätverksteoretiska synsättet. Två 
modeller exemplifieras för att synliggöra hur teorin kan appliceras på fallstudier med olika 
typer av maktperspektiv. Fjärde kapitlet ger en bakgrund till hur statens roll för 
skolväsendet har förändrats samt hur konkurrens kommit att spela en framträdande roll 
inom planeringsprocessen baserat på förändringar i skollagen. Femte kapitlet presenterar 
fallstudien inom Luleå kommun med planeringsprocessen och dess delmoment som tydligt 
fokus. Ett antal begrepp med relevans till studien kommer att synliggöras och förklaras 
flytande i texten. I det sista och sjätte kapitlet synliggörs analys och slutdiskussion. 
Analysens fokus är att knyta an den valda teorin till fallstudien och belysa förändringar och 
problematik utifrån uppsatsens frågeställningar.  
 
 
2. METOD OCH MATERIAL 
 
I detta avsnitt kommer val av metod att motiveras, urvalsprocessens tillvägagångssätt 
presenteras samt för och nackdelar. Det kommer även att behandlas hur min bakgrund kan ha 
påverkat resultatet i studien, tillvägagångssättet och intervjusituationen samt hur analysen av 
materialet gått till. 
  
2.1 Val av metod 
Studien baseras på ett kvalitativt arbetssätt för att undersöka hur Luleå kommun planerar för 
skollokaler och på vilka grunder beslut fattas. Analysen bygger på ord och tolkningar vilket 
Alan Bryman (2008) karakteriserar som kvalitativ forskning. Jag valde att göra en fältstudie i 
Luleå på grund av att jag ville träffa intervjupersonerna på plats och inte genom en 
telefonintervju eller via mailkontakt som är alternativa tillvägagångssätt. Pål Repstad (2007, 
s.23) menar att: kvalitativa studier är ofta undersökningar av avgränsade och specifika 
miljöer, där målet är att ge en helhetsbeskrivning av processer och särdrag i dessa miljöer. 
Med motivering av ovanstående citat ville jag ha möjligheten att se hur planeringsprocessen 
gick till på plats genom att få se dokument och verktyg tjänstemännen använder och hur den 
lokala prägeln spelade in i processen. Genom att alla kommuner inte behöver använda samma 
typ av styrdokument och verktyg kom den lokala prägeln att lyftas fram. Jag ansåg att jag 
skulle kunna förlora dessa aspekter om jag valde en kvantitativ metod för att samla in 
datamaterialet.  
 
2.1.1 Semistrukturerade intervjuer 
Intervjuerna genomfördes med tjänstemän inom olika berörda förvaltningar och en politiker 
inom Barn och utbildningsnämnden, vilket krävde att jag hade ett flexibelt förhållningssätt på 
grund av att intervjupersonerna har olika uppdragsområden. Tyngdpunkten på intervjuerna låg 

 6 



i att intervjupersonerna skulle få berätta om sina perspektiv inom planering och min roll var 
att försöka leda intervjun mot det område jag är intresserad av att undersöka. I och med att jag 
hade ett tydligt mål med min undersökning och att jag inte hade stor erfarenhet av att hålla 
intervjuer valde jag att förhålla mig till en semistrukturerad intervjumodell. Bryman (2008, 
s.415) beskriver att man genom semistrukturerade intervjuer utgår från specifika teman där 
intervjupersonen har möjlighet att svara på frågorna utifrån sin synvinkel. Även om jag hade 
valt ett mer strukturerat tillvägagångssätt betyder det inte att alla intervjupersoner hade 
uppfattat frågorna på samma sätt, detta kan förklaras genom att alla individer har olika 
erfarenheter och relaterar till en och samma fråga utifrån dessa (Repstad, 2007).  Att jag valde 
detta arbetssätt har även andra fördelar i form av att när jag kände att jag fått tillräcklig 
information kring vissa frågor, exempelvis organisationsuppbyggnad, kunde jag till nästa 
intervju omformulera eller utesluta frågor som jag ansåg var överflödiga. Detta underlättade 
mitt arbete genom att jag hela tiden byggde upp min kunskap inom ämnet för varje intervju 
och kunde ställa fler följdfrågor eller ta upp nya frågor som uppstod under fältarbetets gång.  
 
2.2 Urval 
Jag har valt en specifik kommun, Luleå kommun, som har en organisation som kan skilja sig 
från andra kommuner då den fysiska miljön och arbetssätt kan skilja sig mellan kommuner. 
Kvalitativa studier kritiseras ofta på grund av att de erhåller en flexibilitet som kvantitativa 
studier inte har, därför kan det vara svårt att genomföra föreliggande studie på en annan 
kommun med samma resultat (Kvale 2009). Jag vill med min studie visa hur en 
planeringsprocess går till och förhoppningsvis kan man genom denna se likheter med andra 
kommuner.  

Urvalsprocessen av intervjupersoner baserades på frågeställningarna i uppsatsen, det vill 
säga hur Luleå kommun planerar för skollokaler och vilka aktörerna är. Genom att rådfråga 
etablerade informanter inom kommunen kunde dessa personer leda mig till nyckelpersoner 
som var av intresse för min empiriska insamling. Urvalet kan beskrivas som målinriktat vilket 
Bryman (2011, s.392) beskriver är att välja ut fall/deltagare på ett strategiskt sätt så att de 
samplade personerna är relevanta för de forskningsfrågor som formulerats. Detta betyder att 
jag inte kan beskriva hur det går till i en annan liknande process eftersom jag riktat in mig på 
en specifik målgrupp. Jag ville nå en spridning av intervjupersoner för att se hur aktörer 
handlade inom olika områden, därför valde jag att kontakta personer med olika befattningar 
och förvaltningar. Bortfall kan uppstå i en urvalsprocess och det behöver inte betyda att 
personer inte vill delta utan det kan bero på att personer inte har möjlighet att ställa upp på 
intervjuer (Bryman 2011). Jag tog därför kontakt med fler personer än jag ursprungligen hade 
tänkt som ett led i att fältstudien var under en tidsbegränsad period och att bortfallet hade 
kunnat bli större på grund av detta. Jag kontaktade åtta personer och fick möjlighet att träffa 
fem av dessa. 

När jag träffade mina intervjupersoner var de intresserade av att träffa mig på grund av 
studiens syfte. Jag har via tidigare erfarenheter i samband med att hitta relevanta 
intervjupersoner funnit det svårt att få möjlighet att genomföra intervjuer med tjänstemän 
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inom större kommuner. Om mitt kontaktnät denna gång har hjälpt mig eller att jag denna gång 
valt en mindre kommun kan inte med säkerhet fastställas men kan ha en bidragande orsak. 

Tre tjänstemän inom olika förvaltningar på Luleå kommun, en politiker i Barn och 
utbildningsnämnden samt en rektor i ett konkurrensutsatt område har intervjuats. Dessa 
personer valdes på grund av att de har olika perspektiv på hur planeringsprocessen inom 
kommunen går till och att dessa aktörer måste integrera med fler än bara varandra. I min 
första intervju träffade jag Thomas Parvin och Carina Lundström som arbetar inom Barn och 
utbildningsförvaltningen med att planera och kartlägga skollokaler. Min andra intervju var 
med Mikael Wänstedt på tekniska förvaltningen. Han har som uppgift att se över vilka 
resurser i form av lokaler det finns inom Luleå kommun och behovsplanerar för att 
kommunen ska ha de resurser som behövs samt att avveckla överflödiga eller ekonomiskt 
ofördelaktiga lokaler. Tredje intervjun var med Ingrid Norberg, ordförande, med 
socialdemokratisk partitillhörighet, i Barn och Utbildningsnämnden. Hennes uppgift är att, 
tillsammans med andra mandatvalda, besluta om budget och övergripande verksamhetsmål 
för Barn- och Utbildningsförvaltningen. Genom en av dessa intervjuer fick jag sedan 
information om att en rektor i ett konkurrensutsattområde var intresserad av min studie och 
ville delta vilket resulterade i att jag kontaktade honom. När intervjupersoner hänvisar 
intervjuaren till en ny kontakt brukar man nämna det som ett snöbollsurval. Repstad (2007) 
menar att man måste vara försiktig vid sådana här urval på grund av att intervjupersonerna 
kan hänvisa en till personer med liknande åsikter som de själv besitter. Eftersom jag blev 
introducerad till en aktuell aktör i en process som skulle uttala sig i sin profession överväger 
fördelarna de negativa aspekterna.  
 
2.3 Tillvägagångssätt och intervjusituation 
Vid planeringen av intervjuerna sattes ett frågeschema samman, Se bilaga 1, som visade 
tydligt vilka teman för studien utifrån syfte och frågeställningar. Frågeschemat fungerade som 
en minneslista för att se till att alla komponenter kom med. Frågeschemat utformades efter 
något som Kvale (2009, s.146) kallar tratteknik, vilket betyder att man använder större och 
mer allmänna frågor i början och går sedan in på er specifika frågor. Det kan ses som 
någonting negativt att ha för allmänna eller generella frågor i en inledande fas av intervjun 
eftersom de kan skapa konfusion och intervjuaren behöver då börja med att förklara vad han 
eller hon menar (Bryman 2011). Jag hade detta i åtanke när jag utformade frågeschemat och 
bestämde mig för att börja med en fråga som var generell men samtidigt inriktad mot studien.  

När jag tog kontakt med mina intervjupersoner skedde det på två olika sätt, via 
telefonkontakt och utskick av mail. I både situationerna började jag att förklara vem jag var 
och varför en intervju med denna person var intressant. Även studiens syfte och innehåll 
presenterades samt att, med personens godkännande, ljudinspelning användes som ett verktyg 
för att underlätta skrivprocessen. Jag fick bra respons av samtliga intervjupersoner, även av de 
som inte hade möjlighet att delta.  

Några av intervjupersonerna ville ha intervjuschemat innan intervjun för att kunna 
förbereda sig samt se om de behövde ta fram relevant material som skulle kunna vara till 
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nytta. Fördelarna med att skicka ut intervjufrågor på förhand var att intervjupersonerna var 
förberedda och visste mer specifikt vilka processer uppsatsen skulle handla om. Den negativa 
aspekten, av att ge inblick i intervjusituationen på förhand, är att det finns risk att 
intervjupersonen inte blir lika öppen och svarar endast på det de tror jag vill veta och utlämnar 
relevant information som skulle ha kunnat bli en inriktning som jag inte beaktat på grund av 
okunskap (Bryman 2011). Jag valde att göra en reviderad version av frågeschemat, se bilaga 
2, på grund av att intervjupersonerna själva skulle få bilda sig en uppfattning om vad frågorna 
innebar och därför utelämnades mer specifika frågor till själva intervjusituationen.  Jag anser 
inte att skillnaden mellan de olika intervjuerna var särskilt stor. Skillnaden som jag kunde 
utgöra var att intervjupersonerna som fått ett frågeschema hade ett mer flytande angreppssätt 
på grund av att intervjupersonerna inte behövde lika lång betänketid för att besvara frågorna 
men detta kan även bero på individuella skillnader i hur man pratar som person. 

Inför intervjuerna tyckte jag att det var viktigt att vara påläst. Målet var därför att kunna 
aktuella uttryck som skulle kunna vara av vikt vid intervjutillfällena. Intervjuaren kan på detta 
sätt vinna respekt från intervjupersonen genom att man är påläst (Kvale 2009). Under 
intervjuerna kunde jag lättare ställa följdfrågor till det aktuella ämnet men det uppkom även 
nya begrepp som jag inte var bekant med. I dessa situationer var jag noga med att ställa 
följdfrågor så att jag skulle få en bättre bild vad begreppen betydde och i vilket sammanhang 
de var relevanta.  

Intervjutillfällena hölls i respektive intervjupersons kontor. Att hålla intervjuer på en plats 
där det finns minimalt med störningsmoment och där intervjupersonen känner sig trygg kan 
vara till fördel för hur intervjuprocessen fortgår (Repstad 2007). Vid intervjutillfällena fanns 
det möjlighet för intervjupersonerna att hämta eller visa relevanta dokument som fanns på 
kontoret vilket var en fördel. Om jag och intervjupersonen hade valt ett mer offentligt ställe, 
som ett café, hade det dels blivit mer skränigt och koncentrationen hade lätt kunnat brytas 
samt att jag inte hade fått ta del av dokument som annars fanns tillgängliga.  

Vid intervjuerna användes ljudinspelning via telefon vilket även Bryman beskriver som 
vanligt vid kvalitativa forskningar (Bryman 2011). En nackdel är dock att transkriberingen 
skulle ta längre tid än om jag hade antecknat vid intervjutillfällena. Via tidigare erfarenheter 
av intervjuer vet jag att jag lätt tappar kontakten med intervjupersonen om jag sitter och 
antecknar frekvent och det kan i sin tur påverka hur intervjupersonen väljer att svara på frågor 
samt risk att missa att ställa följdfrågor (Kvale 2009). Därför prioriterades den personliga 
kontakten före den negativa aspekten av utdragen transkribering. 

 Vid ett av intervjutillfällena intervjuades två personer samtidigt vilket både har för- och 
nackdelar. Fördelarna med att ha en intervju med två respondenter var att de fyllde i och 
utvecklade varandras svar. Den intervjupersonen som inte talade vid ett tillfälle hade tid att 
fundera hur den skulle kunna exemplifiera vad personen innan gått igenom. Genom att jag 
hade intervjun med två personer från samma förvaltning men med olika befattningar 
eliminerades även tidsåtgången för ytterligare en intervju vilket var bra när fältstudien var 
tidsbegränsad. Dessa intervjupersoner hade fått intervjuschemat utskickat innan 
intervjutillfället och de berättade att de hade delat upp vissa av frågorna sinsemellan. Jag 
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anser att intervjun utformades mer som ett samtal och kunde ta en mer passiv roll än vid de 
resterande intervjuerna, detta är något som Repstad beskriver är vanligt (2007, s. 109). Det 
hade kunnat uppstå mindre bra resultat vid denna intervju i form av att en av 
intervjupersonerna hade kunnat vara mer dominant än den andra och på så sätt hade jag endast 
fått ett perspektiv på hur de ansåg att planeringsprocessen gick till. Jag hade även kunnat 
hamna i en situation där endast åsikter som är accepterade inom förvaltningen hade 
framkommit men eftersom dessa två intervjupersoner arbetar i ett nära samarbete uppfattades 
inte detta som ett problem (Bryman 2011). Svårigheter med att ha gruppintervjuer kan även 
vara att intervjupersonerna pratar i mun på varandra och det kan bli svårt att identifiera vem 
som sa vad vid transkriberingen av datainsamlingen.  Eftersom mina intervjupersoner var av 
olika kön och de var väldigt samspelta var detta inget problem att identifiera röster vid 
transkriberingen. Jag anser att fördelarna av att ha en gruppintervju överväger de negativa då 
intervjupersonerna kompletterade varandra och kunde ge en djuplodad och tydlig bild av hur 
den interna processen gick till inom planeringen av skollokaler samt vilka aktörer de 
integrerar med.  

Anonymitet var en annan aspekt som kom upp vid en av intervjuerna. Avsikten var att 
inte ha någon intervjuperson anonym eftersom alla uttalade sig i sin profession. Men i och 
med att en person önskade vara anonym var det självklart att rätta mig efter dennes vilja. Jag 
resonerade att det var bättre att ha en till aktör med från planeringsprocessen än att 
intervjupersonen skulle dra sig ur studien (Repstad 2007). Vid denna intervju valde jag att inte 
spela in personens utsagor på grund av att säkra personens anonymitet i så hög grad som 
möjligt. Personen benämns i studien som Karlsson och är rektorn i det konkurrensutsatta 
området. 

 
2.3.1 Min bakgrunds betydelse 
Mitt val av fältområde föll sig naturligt när jag hade möjligheten att välja och detta berodde 
på att jag tillhandahåller erfarenheter av platsen. Jag valde Luleå på grund av att jag är född 
och uppvuxen i kommunen och känner till stadsdelar och kommunen som helhet. Eftersom 
jag har undersökt hur man planerar för skollokaler generellt i Luleå kommun har jag inte 
insikt hur alla enskilda skolor ser ut, eller vilka som uppkommit på senare tid, men jag har bra 
platskännedom och vet var skollokalerna är placerade. Svårigheten med att göra en studie på 
en plats man har erfarenhet av är att man kan ha förutfattade meningar eller personliga 
kopplingar till platser (Repstad 2007). Eftersom uppsatsen inte avser att jämföra olika 
områden med varandra utan undersöker och analyserar hur en process kan utvecklas och vilka 
aktörer som finns med i denna bör mina personliga referenser inte ha påverkat 
datainsamlingen i större bemärkelse. Bryman (2011) beskriver att även om man inte har 
någon personlig koppling till en studie kommer oavsett ens personliga värderingar på ett eller 
annat sätt att utforma en del av resultatet i studien. Att känna samhörighet med 
intervjupersonerna kan vara till både för och nackdel för en studie. Fördelarna kan vara, som i 
detta fall, dialektala förståelser eller förkunskaper om platser och behövdes därför inte 
förklaras eller avbyta flytet i samtalet eftersom jag redan hade kunskap om dessa. 
Nackdelarna med att ha en personlig koppling kan vara att man får en för stark koppling till 
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intervjupersonerna och att intervjuaren ”goes native” och förbiser att det är en vetenskaplig 
studie som ska utföras och går bort från syftet (Se Bryman 2011, Kvale 2009 och Repstad 
2007). Jag hade aldrig tidigare träffat någon av intervjupersonerna men alla hade på ett eller 
annat sätt kopplingar till min familj eller släkt. Dock anser jag att detta endast kan ha påverkat 
intervjusituationen marginellt eftersom alla delaktiga utgick från en professionell roll, dock 
hade kopplingarna en funktion som isbrytare.  
 
2.4 Metodologiska reflektioner 
Efterarbetet efter intervjuerna handlade om att lyssna på inspelningarna av intervjuerna samt 
transkribera de olika utsagorna. Därför delades datamaterialet upp i olika kategorier för att få 
en tydlig bild av vad som skulle analysera i uppsatsen. Även de olika utsagorna 
omformulerades från muntligt språk till mer litterär text. Detta är en vanlig process vid 
transkribering av datamaterial eftersom muntligt språk och skriven text är olika till grunden. 
En ordagrann transkribering kan uppfattas som osammanhängande i en vetenskaplig uppsats 
(Kvale 2009). En annan viktig del av transkriberingsprocessen var att många uttryck som 
uppkom under intervjuerna var av en dialektal utformning och för att förhindra att endast en 
viss målgrupp skulle förstå intervjupersonernas yttranden har jag även här valt att använda 
mer välkända ord. När jag valde att använda mig av ljudinspelning vid intervjuerna visste jag 
att det skulle bli tidskrävande att transkribera men eftersom jag hade väldigt liten erfarenhet 
visste jag inte hur arbetsam denna process egentligen var. Om jag skulle göra en liknande 
datainsamling senare skulle ljudinspelning fortfarande användas eftersom jag tyckte att den 
personliga kontakten förbättrandes dock skulle jag transkribera materialet efter relevans till 
studien och inte ordagrant. Detta är någonting som Repstad (2007, s.113) skriver är accepterat 
vid en saklig undersökning där inte personliga åsikter och känslor studeras. 
 
 
3.  AKTÖR- OCH NÄTVERKSTEORI 
 
Aktör- och nätverksteorin växte fram under 1980-talet och teorins mest kända författare är 
Bruno Latour, Michel Callon och John Law (Latour 1987, Callon 1986, Law 1988, Ritzer, 
2004). Teorin är en tvärvetenskapligt baserad konstruktion som kritiskt beskriver hur man ska 
förhålla sig mellan aktörer och nätverk. Aktör- och nätverksteorin försöker påvisa att man inte 
kan dela upp naturliga och sociala aspekter var för sig utan att de tillsammans, kollektivt, 
utbringar ett större perspektiv på en komplex process. Latour utgår därför från att man inte 
ska dela upp aktörer i motsatser som exempelvis socialt/tekniskt, externt/internt eller 
makro/mikro utan att denna ska ses som komplement till varandra för att få en överblick. 
Teorin presenterar därför en analysmodell där alla aktörer är integrerade, sociala perspektiv så 
väl som icke-mänskliga artefakter, och för att förstå detta måste man beakta aktörerna som ett 
nätverk (Latour, 1998).  
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Det finns ingen tydlig definition på hur aktör och nätverksteorin fungerar eller hur forskare 
ska förhålla sig till teorin, detta är något som Czarniawska och Hernes (2005, s.9) beskriver: 
 

Actor- network theory has been variously interpreted as ”actors and their network”, ”actor’s network” and 
sometimes, as with grounded theory in the 1980s, it has been attached to whatever approach an author 
happend to favor at the point of writing text. 

      
Precis som citatet beskriver är det vanligt att författare kan anamma teorin efter den egna 
studien och därför är aktör och nätverksteorin återkommande inom en mängd olika ämnen. 
Främst har teorin blivit applicerad till studier som förklarar sambandet mellan teknologiska 
och sociala utvecklingsprocesser och hur aktörer inom processer samarbetar för att uppnå 
gemensamma mål (se Latour 1992, Latour och Woolgar 1979, Latour 1987, Law 1988). 
Aktör- och nätverksteorin kan uppfattas diffus och därför kommer nu en presentation av några 
begrepp som kommer att vara relevanta för den här uppsatsen. 
 
3.1 Aktörer och nätverk 
En aktör beskrivs på följande sätt:   
 

Any element which bends space around itself, makes other elements dependent upon itself and translates 
the will into a language of its own. An actor makes changes in the set of elements and concepts habitually 
used to describe the social and natural worlds. 

(Latour och Callon,1981, s.286) 
 

En aktör, knyter an till andra aktörer för att skapa en länk eller nätverk som är svåra att bryta. 
Aktörer utgör inte heller någon skillnad mellan mänskliga och icke-mänskliga aktörer utan 
alla blir en del av nätverket. Aktörer är något distinkt och självständigt men som kan variera i 
storlek i nätverk. Latour (1998 s.14) menar att det finns olika benämningar på aktörer, mikro- 
och makroaktörer. En mikroaktör är definierat som individer, grupper och familjer medan 
makroaktörer kan exempelvis vara organisationer, förvaltningar, samhällsklasser samt stater. 
Att analysera skillnaden mellan dessa aktörer skulle inte leda till någon relevant analys 
eftersom oavsett aktörens storlek är båda aktörerna lika viktiga inom nätverk. Aktörer kan 
handla kollektivt men behöver inte göra det, det beror på om en aktör väljer att knyta sig an 
till andra aktörer och då kan aktörerna symbolisera ett nätverk. Nätverken kan bestå av 
exempelvis företag, individer som gått ihop till en grupp eller sammanslagningar av icke-
mänskliga artefakter (Callon,1991). Två aktörer kan endast bli beaktade som ett nätverk om 
deras viljor är samstämmiga och detta är oberoende av om de skiljer i form eller makt. För att 
kunna benämnas som en aktör måste de ha någon effekt på andra (Latour 1998). Stadlers 
(1997) definition på ett nätverk är enligt följande; An actor can not act without an network 
and a network consists of actors. Aktörer och nätverk går därför inte att analysera oberoende 
av varandra eftersom en förändring av en aktör påverkar nätverket och utan ett nätverk finns 
det inga aktörer som kan agera.  
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I aktör och nätverksteorier används ibland aktant som en synonym på aktör (se Latour 
1992, Callon 1991). Nakajima (2013) beskriver att aktant används främst vid icke-mänskliga 
artefakter och aktör vid mänskliga och sociala företeelser. Ritzer (2004) däremot beskriver 
aktant som någonting som kan associeras till antingen en person eller ett ting och först när 
aktanten knyts samman i ett nätverk får den en tydlig definition. Aktör beskriver Ritzer (2004, 
s.1) som någonting som redan är definierat och som agerar i ett nätverk. Ritzers och Latours 
resonemang kring definitionen av en aktör symboliserar bäst uppsatsens nyckelpersoner och 
ting och därför kommer aktör att användas genomgående. 
 
3.2 Diffusionsmodellen 
Diffusionsmodellen beskriver hur makt kan påverka hur en process utvecklas, i form av att 
den fortskrider eller stannar upp. Latour (1998) beskriver en parallell till fysikens område och 
tröghetsprincipen det vill säga att någonting som färdas i en riktning inte kommer att 
förändras förrän den stöter på ett hinder. Detta hinder kan i ett maktsammanhang bestå av 
andra människors handlande eller motstånd. Det finns tre viktiga komponenter i 
diffusionsmodellen och dessa består av; händelsen som sätter ingång processen, människors 
handlande i både för och mot positioner och som håller processen levande samt det externa 
beståndsdelarna som omgärdar processen (Latour 1998, s.43). Diffusionsmodellen kan 
således symbolisera hur en order verkställs inom en organisation. Det finns en initiativtagare, 
exempelvis en chef, som ger order om hur processen ska utvecklas. Under processens gång 
möter de olika aktörerna motstånd och processen kan få två alternativa utgångar, att fortskrida 
enligt chefens order eller att stanna av. Maktförhållandet i modellen gör uttryck genom att 
Latour (1998) menar att om processen utvecklas efter chefens önskemål innehar han eller hon 
mycket makt men om processen stannar av har motståndarna mer makt.    
 
3.3 Översättningsmodellen 
Modellens benämning härrör från att alla aktörer inom denna process tolkar uppgiften olika 
och formar den till något som passar in på olika aktörsområden. Det kan till exempel vara 
projekt eller olika uppdragsområden (Latour 1998). I modellen har inte en aktör mer makt än 
den andra utan det handlar om hur aktörerna kollektivt sätter igång en process mot ett 
gemensamt mål och hur processen utvecklas (Stadler 1997). Översättningsmodellen skiljer sig 
från diffusionsmodellen genom att den inte beskriver något hinder i form av tröghet av 
människors handlande utan det är människors olika tillvägagångssätt som är av betydelse för 
processen. Modellen fastslår snarare att alla aktörer i kedjan bidrar till att processen fortlöper 
och att nya riktningar framträder, det vill säga att utan aktörerna i nätverket skulle processen 
stanna av (Latour 1998). 

Callon (1986, s.202) beskriver att översättningsmodellen är uppdelad i fyra delmoment 
vilka består av problematisering, intresseväckning, värvning och mobilisering. 
Problematiseringen i modellen består av att en eller ett fåtal initiativtagare identifierar ett 
problem och för att analysera problemet leds initiativtagaren till ett antal andra aktörer som är 
kopplade till problemet. När andra aktörer är identifierade vill de aktörer som tog initiativet 
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skapa ett intresse hos de andra aktörerna i processen för att få de att följa samma mål som 
initiativtagaren eller initiativtagarna. Processen leder då till att värva aktörerna, genom 
intresseväckning, för att processen ska fortlöpa. I intressestadiet kan processen möta motstånd 
av andra utomstående aktörer men om initiativtagaren eller initiativtagarna lyckas undvika 
motstånden och värva de aktörer kopplade till problemet kommer aktörerna att bli 
mobiliserade i den meningen att de är en del av nätverket och processen kan fortlöpa. I 
verkligheten menar Callon (1986) att de fyra delmomenten kan ske parallellt eftersom 
fallstudier har olika tillvägagångssätt och ingenting är statiskt. För att exemplifiera hur en 
sådan här process skulle kunna se ut har Latour valt att beskriva hur ett lag agerar i en 
matchsituation. Latour (1998, s.42-43) menar att bara för att en spelare passat bollen vidare 
till sin lagkamrat betyder det inte att han eller hon kan vila resten av matchen. Spelaren måste 
hela tiden hitta nya lösningar för de hinder han eller hon möter på vägen, i detta fall 
motståndarna. På så sätt kan laget fortsätta ha bollen i rörelse och spelet kan fortgå.  

Aktör- och nätverksteorin kommer i denna uppsats att bidra med att förklara hur 
maktförhållanden kan gå från en initial aktör och sedan under processens gång översättas 
till att alla aktörer inom ett nätverk är av lika stor betydelse. Teorin kommer även att bistå 
med att förtydliga hur mänskliga aktörer samverkar med icke-mänskliga och hur dessa i 
planeringsprocessen kompletterar varandra. 
   
 
4. SVENSKA SKOLVÄSENDET OCH DESS FÖRÄNDRING 
 
Svenska skolväsendet har genomgått stora förändringar de senaste tjugo åren. Skolorna i 
Sverige har sedan länge varit styrda centralt från staten genom detaljstyrning. Statens 
styrningsprocess ändrades under 60- och 70-talet genom att många myndigheter och ansvar 
decentraliserades. Detta kom mellan slutet av 80-talet och början av 90-talet att inkludera 
skolväsendet (SOU 2013:56). 
 
4.1 Kommunaliseringen 
Skolan fick, innan decentraliseringen, mycket kritik för att vara allt för byråkratisk och inte 
tillräckligt flexibel. Staten ansvarade för finansieringen av skolor vilket betydde att de kunde 
ge detaljstyrda bidrag och skolorna blev om än mer styrda av den centrala makten (Feldt 
2011). Göran Persson, Socialdemokrat och dåvarande skolminister, hade en framträdande roll 
när det kom till förändringar om styrning av skolan. Istället för att styra skolan centralt skulle 
makten decentraliseras till kommunerna vilket betydde att det finansiella och administrativa 
ansvaret förflyttades. Genom att kommuner kunde anpassa resurser efter behov och lokala 
förutsättningar var tanken att skolor skulle bli mer flexibla och kvaliteten förbättras. För att 
behålla en likvärdig skola genom hela landet såg regeringen, som i detta fall var 
socialdemokratisk, till att skapa ett granskningsorgan. Detta kom att benämnas Skolverket och 
hade som ansvar att utvärdera, göra uppföljningar och sätta upp nationella mål för alla skolor 
inom nationen (SOU 2013:56 s.126) Under slutet av 80-talet implementerades reformen, som 
benämns, kommunaliseringen och detta skapade en efterfrågan av mer valfrihet inom skolans 
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verksamhet. Kommunaliseringen tog cirka 20 år att verkställa, dels på grund av att 
socialdemokraterna var en minoritetsregering. Slutligen fick Socialdemokraterna med stöd av 
Vänsterpartiet och fick en marginell majoritet vid riksdagsbeslutet trots kritik från aktörer 
inom skolverksamheten (SOU 2013:56). I början av 90-talet i samband med 
kommunaliseringen förberedde även den socialistiska regeringen ett förslag om att fria 
skolval skulle införas där vårdnadshavarnas önskemål om placering vid valfri skola, det som 
nu kallas fria skolvalet, skulle möjliggöras. Fram till detta skede hade kommunerna valt att 
placera elever i skolor med beaktning av färdväg till skolan. Resvägen till skolorna skulle vara 
så kort som möjligt för respektive elev, närhetsprincipen, och därför placerades eleven i det 
skolområde som låg närmast bostaden (Prop. 1990/91:115). Förslaget om fritt skolval skulle 
påverka valet mellan kommunala skolor i första hand eftersom etableringen av fristående 
skolor var begränsat under denna tid (SOU 2013:56). 
 
4.2 Friskolereformen  
I samband med 1991s riksdagsval blev det ett regeringsskifte och de borgerliga partierna 
anslöts till en allians men var fortfarande en minoritet (Sveriges regeringar under 1900-talet). 
Förslaget kring det fria skolvalet utvecklades så att valfriheten att välja skola skulle inkludera 
kommunala såväl som fristående skolor. För att kunna möjliggöra denna reform ville den 
borgerliga regeringen skapa samma förutsättningar för fristående skolor som för kommunala 
skolor att driva sin verksamhet (Prop. 1991/92:95). Borgerliga regeringen tillsatte en 
kommitté vid namn Skolor med enskild huvudman, SEH. SEH-kommittén utredde hur 
medborgarna i samhället såg på skolor som hade annan huvudman än den statliga eller 
kommunala. Resultatet tydde på att medborgarna inte såg någon större skillnad beroende på 
vilken huvudman som skolan hade utan det var undervisningens form som var 
utgångspunkten. Under slutet av 80-talet fanns det i Sverige endast en procent av alla skolor 
som hade enskild huvudman och många av dessa fristående skolor hade speciella inriktningar. 
Detta fenomen berodde på att en fristående skola skulle komplettera den kommunala för att få 
tillstånd att etableras (SOU 2013:56). I början av 90-talet kom detta att ändras på grund av att 
borgerliga regeringen ansåg att friheten att välja skola låg som demokratisk grund och därför 
skulle även fristående skolor kunna utföra samma form av undervisning som en kommunal 
skola. Reformen som implementerades år 1992 av den borgerliga regeringen tillsammans med 
Miljöpartiet och benämns ofta friskolereformen och den ledde till ändringar i skollagen 
angående ekonomiska resurser i form av både statliga bidrag men även skolpengens existens 
(SOU 2013:56). Skolpengen värderas i form av täckning av undervisning, elevhälsa och 
måltider och fördelas till den skola eleven väljer att placera sig vid och detta i form av 
offentliga medel (Skollagen 2010). Friskolereformens existens har sedan dess implementation 
bidragit till konkurrens av kommunens elevunderlag samt en högre valfrihet hos 
medborgarna. Kommunen har trots valfriheten ansvar att erbjuda skolplats till kommunens 
samtliga elever (Skollagen 2010) och detta påverkar skollokalsplaneringen i form av att det 
alltid måste finnas en viss överkapacitet i skollokalerna (Intervju Lundström och Parvin 2013-
11-26).   
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5. PLANERING AV SKOLLOKALER INOM LULEÅ KOMMUN 
 
I detta kapitel kommer området för studien, Luleå kommun, att beskrivas samt en genomgång 
av hur den kommunala beslutsprocessen påverkar planeringsprocessen av skollokaler. 
Kapitlet kommer även behandla hur planeringen av skollokaler går till med nyckelbegrepp, 
vilka aspekter som ingår i lokalplaneringen samt hinder och möjligheter som uppstår i 
planeringsprocessen.  
 
5.1 Allmänt om Luleå kommun 
Luleå kommun tillkom 1969 genom en kommunsammanslagning mellan Nederluleå, Råneå 
och Luleå stad. Luleå stad grundlades dock redan 1621 kring Nederluleå kyrka. Staden är 
länscentrum för Sveriges nordligaste län – Norrbotten, som utgör en fjärdedel av landets yta 
(Fakta om Luleå kommun).  Kommunens yta är 4 998 km2 och är till 75 procent täckt av 
skog. Två älvar flyter genom landskapet, Lule och Råne älv. Nästan hälften av luleåborna bor 
i Luleå stad, drygt var femte bor på landsbygden och nästan var tionde är född utomlands. 
Näringslivet har under många år dominerats av stål- och verkstadsindustrin men på senare år 
har tjänstesektorn blivit allt viktigare och Luleå Tekniska universitetet har fått en allt mer 
central roll. Numera arbetar två av tre inom tjänstesektorn. Handeln och besöksnäringen 
tillhör de nya tillväxtområdena. I Luleå finns Norrlands största inrikesflygplats, med en 
miljon passagerare årligen. Till Stockholm och Narvik finns direkttåg och Luleå hamn är en 
av de största godshamnarna i landet.  På grund av den goda infrastrukturen har Luleå blivit ett 
viktigt kommunikationscentrum för hela Barentsregionen. Luleå är en tillväxtkommun som 
ökar med ca 350 personer netto per år. Idag har Luleå drygt 75 000 invånare och är landets i 
storlek 27:e kommun. Medelåldern på 41 år är densamma som rikets genomsnitt. Inkomsterna 
för både män och kvinnor ligger under riksgenomsnittet samtidigt som det är billigt att leva i 
kommunen. Befolkningens utbildningsnivå är hög, cirka 40 procent av invånarna mellan 25-
64 år har eftergymnasial utbildning (Luleå kommun, kort fakta).  

I Luleå kommun finns det en kommunal gymnasieskola, Luleå gymnasieskola som är 
uppdelat efter fem olika kvarter, likt ett campusområde, och brukar benämnas gymnasieby 
(Luleå kommun, gymnasieskola). Det finns även tre fristående gymnasieskolor som ligger i 
närheten av den kommunala gymnasiebyn. I Luleå kommun gick det läsåret 2012/2013 2862 
elever i gymnasieskolan varav dessa gick 299 elever i en fristående gymnasieskola 
(Sammanställning antal elever 2012-2013).  I Luleå kommun finns i dagsläget 41 stycken 
grundskolor uppdelade i olika upptagningsområden. Fyra av dessa grundskolor har en 
fristående huvudman och driver verksamheter från förskoleklass upp till år 9 (Luleå kommun, 
grundskola). 

Luleå kommun består av nio skolupptagningsområden, se bilaga 3, och har skolområden 
inom dessa. Ett upptagningsområde är ett geografiskt område i kommunen som visar inom 
vilket område en elev blir tilldelad en plats i den kommunala grundskolan, enligt 
närhetsprincipen, om vårdnadshavarna inte väljer ett annat alternativ. Skolområde definierar 
vilka skolor som finns inom ett upptagningsområde och gör placeringen av eleverna lättare att 
överblicka (Strategisk lokalplan, 2008). I nuläget har kommunen 6710 elever i 
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grundskoleklasser, exklusive särskolan, varav 729 stycken av dessa elever går i en fristående 
skola (Sammanställning antal elever 2012-2013). Eleverna som går i fristående skola 
motsvarar cirka 11 procent av kommunens elevunderlag vilket i ett riksperspektiv ligger något 
under genomsnittet som är cirka 13,3 procent (Friskola i siffror). Mellan åren 2003 och 2009 
stod Luleå kommun inför dilemmat om avtagande elevkullar, en minskning med 13 procent, i 
grundskolan. Elevantalet i grundskolor har sedan 2010 fram till 2013 ökat med 30 procent och 
Luleå kommuns prognoser tenderar att fortsätta öka fram till år 2022 med cirka 634 elever 
(Befolkningen i Luleå, 2013). Med detta som underlag kommer en ökad kapacitet av 
grundskolorna att användas i skollokalbemärkelse vilket är en utgångspunkt för den fortsatta 
planeringen av skollokaler i Luleå kommun. 
 
5.2 Kommunala beslutsprocessen inom Luleå kommun 
Som samtliga Sveriges kommuner är Luleå kommuns organisation uppdelad i olika 
förvaltningar. Här beskrivs organisationen i stort med fokus på de som involveras i 
planeringen av skollokaler i Luleå kommun. Kommunfullmäktige, KF, agerar som 
kommunens riksdag och fattar övergripande beslut inom kommunen. 
Kommunmedborgarna har möjlighet att påverka hur mandatsammansättningen tillsätts i 
kommunfullmäktige eftersom valet sker i samband med landstings- och riksdagsvalet 
(Montin, 2007, s.71). I dagsläget har Socialdemokraterna suverän majoritet, se bilaga 4, i 
kommunfullmäktige i Luleå kommun (Luleå kommun, kommunens organisation). Luleå 
kommuns kommunfullmäktige har sammanträden i form av öppna möten tolv gånger per år 
men det kan variera från en kommun till en annan beroende på aktuella ärenden (Montin, 
2007). Kommunstyrelsen, KS, återspeglar mandatfördelningen i kommunfullmäktige och 
har som uppgift att verkställa de beslut som kommunfullmäktige har beslutat om vilket kan 
liknas med regeringen. Kommunstyrelsen har som uppgift att bereda underlag för de 
ekonomiska resurserna för att sedan lämna dessa till kommunfullmäktige samt att ansvara 
för kommunens utveckling (Montin, 2007). Nämnderna inom en kommun måste utgå från 
de beslut som tagits i kommunfullmäktige och sedan anpassa dessa utifrån vilken 
verksamhet som bedrivs samt fördela budgeten inom verksamheten (Luleå kommun, 
kommunens organisation). Förvaltningarna utgörs av tjänstemän som tar fram underlag till 
högre politiska organ inom kommunen, det kan antingen vara en nämnd eller 
kommunstyrelsen.  
 
5.3 Planering av skollokaler inom Luleå kommun 
I planeringsprocessen av skollokaler i Luleå kommun arbetar man horisontellt inom den 
kommunala organisationen för att kunna ta med alla aspekter som är viktigt för framtida 
behov och beslut (Strategisk lokalplan, 2008). Barn- och utbildningsnämndens ordförande 
Ingrid Norberg (s) exemplifierar hur beslutsprocessen av skollokaler kan gå till inom Luleå 
kommun; 
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Vid behov av omplacering av en klass på grund av trångboddhet måste rektorer och förskolechefer se 
över hur lokalbehovet i upptagningsområdet ser ut och föra en dialog med föräldrarna för att möta 
deras önskemål. Önskemålen och behoven kommuniceras sedan vidare till nyckelpersoner inom Barn- 
och utbildningsförvaltningen, i detta fall lokalcontrollern. Lokalcontrollern arbetar tillsammans med 
Tekniska förvaltningen och Stadsbyggnadskontoret för att bereda underlag med möjligheter och 
hinder. Underlaget kommer sedan till oss i nämnden där vi tar ett beslut tillsammans. Om lösningen på 
trångboddheten inte går att lösa på annat sätt än via en nybyggnation som överstiger budgeten måste- 
vi i nämnden kommunicera detta till kommunstyrelsen och de i sin tur till kommunfullmäktige för 
beslut […]  

(Intervju Ingrid Norberg, 2013-11-27). 
 
Beslutsprocessen är, precis som Norberg beskriver, en långdragen process som behöver 
inkludera många olika förvaltningar. För att få en mer ingående förståelse av vad som ingår i 
underlagen och framför allt hur lokalcontrollern inom Barn- och utbildningsförvaltningen 
agerar utifrån dessa förutsättningar visas de förvaltningarna som är inkluderade i 
planeringsprocessen, figur 1. 
 

 
Figur 1. Kommunens organisation för planering av skollokaler. 
Figuren symboliserar en schematisk skiss av Luleå kommuns organisation av alla interna aktörer i 
planeringsprocessen av skollokaler.  
Källa: Luleå kommun, koncernorganisation 2013 
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Luleå kommuns Barn- och utbildningsförvaltning har en intern serviceenhet som planerar 
för befintliga eller nybyggnationer av skollokaler. Serviceenheten arbetar fram underlag till 
planeringsprocessen tillsammans med Stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen 
för att sedan lämna över detta till Barn- och utbildningsnämnden, kommer hädanefter 
benämnas BUN, för beslut. Serviceenheten har tillsammans med BUN tagit fram ett 
strategiskt styrdokument för hur planeringen av skollokaler ska gå till samt vilka aktörer 
som finns med i planeringsprocessen (Intervju Lundström 2013-11-26). Strategin tillkom 
under 2007/2008 på grund av att Luleå kommun stod inför dilemmat av minskade 
barnkullar inom grundskolan och omorganisering av antal skollokaler. Thomas Parvin 
(Intervju Parvin 2013-11-26) beskriver att kommunen hade mycket erfarenhet från mer 
eller mindre misslyckade försök till att avveckla skollokaler och därför är strategin baserad 
på hur andra kommuner framgångsrikt gått tillväga i sina planeringsprocesser. Inom detta 
styrdokument finns det fyra nyckelbegrepp som hela planeringsprocessen kring skollokaler 
baseras på, dessa är nulägesanalys, behovsbedömning, kapacitetsbedömning samt lokal- 
och investeringsplan (Lokalstrategi 2011, s. 5). 
 
5.3.1 Nulägesanalys 
Nulägesanalysen är grunden för hur man ska planera framtida investeringar. Analysen går 
ut på att utvärdera hur varje upptagningsområde ser ut i dagsläget, det vill säga hur många 
för- och grundskolor det finns, vad det faktiska elevantalet är samt vad som kommer att 
hända inom upptagningsområdet inom en snar framtid. Till hjälp för att ta fram dessa 
uppgifter samt framtida prognoser för elevkullar, tekniska status och lokalkostnad har 
lokalcontrollern ett verktyg vid namn Qlikview. Befolkningsprognoser och framtida 
prognoser för elevkullar är framtagna av Stadsbyggnadskontoret och sätts in i programmet 
Qlikview (Intervju Lundström 2013-11-26). I verktyget finns endast hur grundskoleelever i 
den kommunala- och fristående grundskolan är placerade. För att få insyn i framtida 
förändringar hos fristående aktörer beskriver Lundström att hon brukar stämma av med 
olika fristående skolor om de planerar att göra några lokal- eller verksamhetsförändringar 
den närmsta tiden samt hur stor kapacitet de har i nuläget för eventuellt nya elever. 
Lundström förklarar även att under nulägesanalysen förs en dialog med 
Stadsbyggnadskontoret angående vilka samhällsförändringar, i form av nya 
bostadsområden eller expandering av bostadsområden, som är pågående och om det finns 
några som de inte påbörjat men som är i åtanke i utvecklingssammanhang (Intervju 
Lundström 2013-11-26).  
 
5.3.2 Behovsbedömning 
 Analysen av nuläget resulterar i ett underlag för hur behovet i respektive område ser ut. 
Jämförelser mellan hur befolkningsprognoserna såg ut för det gångna året och hur det 
faktiska befolkningssiffrorna blev sker under detta skede. Dessa siffror brukar differentiera 
sig väldigt lite enligt lokalcontroller Lundström. Vid en etablering av ett nytt 
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bostadsområde utgår lokalcontrollern från att behovet av skolplatser enligt närhetsprincipen 
kommer att öka. För att kunna fastställa behovet beskriver Lundström att man behöver ha 
kontinuerlig kommunikation med Stadsbyggnadskontoret för att utvärdera hur exempelvis 
tomtförsäljningens process utvecklas. Vid hög åtgång av tomterna behöver 
planeringsprocessen för skollokaler öka takten för att inte komma till ett läge där barn i ett 
område står utan lokal vid skolstart (Intervju Lundström 2013-11-26).  

För att förmedla fakta om nuläge och behov i upptagningsområdena har Luleå 
kommun börjat med interna verksamhetsdialoger (Intervju Parvin 2013-11-26,). En av 
dialogerna inkluderar verksamhetschefer, rektorer och förskolechefer, samt nyckelpersoner 
inom serviceenheten. Hur ofta dialogerna sker beror på vad som händer i olika områden, 
det vill säga att om ett upptagningsområde står inför nya samhällsförändringar har de fler 
dialoger i det upptagningsområdet än i ett annat som inte står inför samma förändringar. 
Under verksamhetsdialogen redovisas även hur skollokalerna nyttjas i dagsläget, 
lokalkostnader samt vilken kapacitet lokalerna har (Intervju Parvin 2013-11-26, Intervju 
Karlsson 2013-11-29). Behovsbedömningen kan ändras hastigt när det händer någonting 
oplanerat exempelvis som när en brand uppstår i en skollokal.  

 
Det har brunnit för en tid sedan i Boskataskolan på Björksgatan och en rektor sitter med omedelbara 
problem. En tredjedel av skolan är brandskadad och inte brukbar. Skolan i fråga är i behov av andra 
lokaler och det är vår uppgift att se hur vi kan lösa detta på ett optimalt sätt. 

(Intervju Thomas Parvin 2013-11-26)   
 

En skola likt Boskataskolan, som Parvin beskriver, har ett behov att nyttja andra lokaler. I 
detta fall löstes problematiken genom att det fanns skollokaler i samma upptagningsområde 
som hade kapacitet för en extra skolklass. Detta betyder således inte att ett liknande fall 
kommer att lösa sig på liknande sätt utan det är situationsanpassat utifrån vilka 
förutsättningar respektive upptagningsområde har (Intervju Lundström 2013-11-26). 
 
5.3.3 Kapacitetsbedömning 
Vid planeringen av skollokaler utgår serviceenheten från något som benämns 
kapacitetsbedömning och är uppdelad i tre olika etapper. Etapp ett utgår från riktvärden 
som beskriver hur stor yta en lokal ska ha för att vara anpassat till klassernas storlek. 
Lokalytan varierar beroende på vilken ålder eleven är i. Elever i åldrarna 1-12 år ska ha ett 
riktvärde på 11-13 kvadratmeter per barn och elever i åldrarna 13-20 år har ett riktvärde på 
13-15 kvadratmeter per barn. Detta är en utgångspunkt för behovsbedömningen som 
kommuniceras till Tekniska förvaltningen för lokal-och investeringsplanen. Etapp två 
består av att synliggöra vilka ytor som ska ingå i skollokalen. Ytorna delas upp i två olika 
benämningar pedagogiska ytor och övriga ytor. Pedagogiska ytor är grunden för 
skollokalen och är de platser där avseendet har en lärande funktion exempelvis klassrum. 
Övriga ytor som inte har en avsedd lärande funktion är exempelvis ventilationsrum, 
källarutrymmen, kök och dylikt. Etapp tre utgör analysen för hur man nyttjar respektive 
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lokal genom att fastställa om det finns över- eller underkapacitet (Strategisk lokalplan, 
2008).  

Om skollokaler inte behövs inom de närmsta åren på grund av överkapacitet och 
nedåtgående befolkningsprognoser kan Barn- och utbildningsförvaltningen placera delar av 
en skollokal i Luleå kommuns lokalbank. Lokalbanken innehar kommunala lokaler upp till 
tre år på grund av att olika verksamheter är osäkra på hur nyttjandet av lokalen kommer att 
se ut under motsvarande tid. Kommunstyrelsen står som hyresgäst på dessa lokaler vilket 
betyder att alla förvaltningar är med och betalar hyran till dessa.  Om det skulle uppkomma 
behov hos andra verksamheter kan de få tillgång till lokalerna i lokalbanken men inte 
förrän den verksamhet som placerat lokalen i lokalbanken fått bestämma om de vill ta 
lokalen i bruk igen (Intervju Lundström och Parvin 2013-11-26).  
 
5.3.4 Lokal- och investeringsplan 
Lokal- och investeringsplanen utgår från både nulägesanalysen och behovsbedömningen 
som underlag och kommuniceras till tekniska förvaltningen som har till uppdrag att 
tillhandahålla lokaler för den kommunala verksamheten (Intervju Wänstedt 2013-11-26). 
Behov av lokaler kommer från samtliga förvaltningar och när alla behov är sammanställda 
inom tekniska förvaltningen kan de börja analysera lokalbehoven och vilka lokaler som 
finns tillgängliga. Tekniska förvaltningen har ett internhyressystem vilket betyder att 
kommunen är hyresvärd och har lokalmonopol på ett antal lokaler inom kommunen. Trots 
detta kan det i vissa fall finnas behov av att hyra externa lokaler, bygga om nuvarande 
skollokaler eller bygga nya skollokaler. För att komma fram till en lösning på Barn och 
utbildningsförvaltningens behov gör tekniska förvaltningen en konsekvensanalys på olika 
lösningar. I analysen räknar man med ekonomiska aspekter så som hyra och driftkostnad. 
Hur dessa ser ut beror på vilka behov som finns i respektive skollokal (Intervju Wänstedt 
2013-11-26). Tekniska förvaltningen återkopplar till Barn- och utbildningsförvaltningen 
angående vilka lokaler som finns tillgängliga eller alternativa lösningar. Därefter måste 
lokalcontrollern upprätta en konsekvensanalys utifrån den budget BUN har beslutat om 
angående skollokaler (Intervju Parvin 2013-11-26). Om lösningen som är mest optimal för 
en skollokal leder till en nybyggnation är det BUN som beslutar detta. Ordföranden i BUN 
förklarar hur de gått tillväga enligt behovsbedömningen och nulägesanalysen: 
 

Ett exempel är Hällbacken, som är ett nytt bostadsområde i Luleå kommun, där kommer det att finnas 
behov av att bygga en så kallad kombiskola. Efter att ha beaktat konsekvensanalysen från Barn- och 
utbildningsförvaltningen och Tekniska förvaltningen tog vi i nämnden beslutet att skjuta upp 
nybyggnationen på grund av att efterfrågan på tomterna inte varit lika höga som vi förväntat oss. 
Kommunen har även initialt kapacitet för skollokaler i närområdet för de som väljer att bo i det 
omnämnda området.  

(Intervju Ingrid Norberg 2013-11-27).     
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När BUN tagit beslut, enligt ovan beskriven process. se även figur 2, förmedlas detta till 
Barn- och utbildningsförvaltningen och sedan tillbaka till Tekniska förvaltningen. Om 
investeringsramen för en skollokal överstiger Tekniska nämndens tidigare beslut måste 
Tekniska förvaltningen förmedla BUNs beslut angående skollokaler till Tekniska nämnden 
för beslut där. Om beslutet sedan godkänns ska beslutet sammanställas i budgetutskottet. 
Vid nekande av ett beslut måste hela processen startas om. Lokal- och investeringsplanen 
tar upp till ett år att genomföra från det att Barn- och utbildningsförvaltningen har 
förmedlat skollokalbehoven till Tekniska förvaltningen och att det mynnar ut till ett beslut 
(Intervju Wänstedt 2013-11-26).   

Figur 2. Lokal- och investeringsplanen inom Luleå kommun 
Skissen symboliserar hur beslut vid lokal-och investeringsplanen går till i form av ett horisontellt 
och vertikalt arbetssätt mellan och inom två olika förvaltningar.  
Källa: Utifrån intervju med Lundström, Parvin och Wänstedt 2013-11-26. 
  
5.4 Skollokaler ur ett fastighetsperspektiv 
Grundskolelokalerna som finns i Luleå kommun är hyrda av Tekniska förvaltningen som är 
hyresvärd för kommunens interna lokalverksamhet. Tekniska förvaltningens ansvar vid 
lokalutformning är grundad på en lokalhandbok som beskriver deras roll som hyresvärd 
och förvaltningarnas roll som hyresgäst (Intervju Wänstedt 2013-11-26).  

BUN erhåller kommunbidrag som ska täcka bland annat skolans verksamhetskostnader 
i form av personal- och driftkostnader samt lokalhyror. I dagsläget består uppdelningen av 
bidraget av 87 procent verksamhetskostnader, det vill säga personal och driftkostnader, och 
13 procent lokalhyror (Strategisk lokalplan, 2008). Norberg förklarar att: uppdelningen av 
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budgeten ser ut som den gör på grund av att vi i nämnden anser att kvaliteten i skolan ska 
vara den primära utgiften och därför ska inte den största delen av pengarna gå till 
lokalernas utformning och hyror (Intervju Norberg2013-11-27). Trots denna uppdelning av 
budgeten finns det möjlighet att få tillskott till lokalhyror genom att be om mer pengar från 
kommunstyrelsen vilket har hänt i Luleå kommuns fall (Intervju Lundström 2013-11-26).   

Luleå kommun har sedan några år tillbaka tagit fram en strategi för att effektivisera 
kommunala lokaler och att hålla ned budgeten. Strategin innebär ett mer flexibelt 
förhållningssätt i lokalplaneringen än vad verksamheten tidigare haft. Parvin beskriver att 
Luleå kommun tidigare byggde antingen en förskola eller en grundskola men idag försöker 
kommunen att bygga en skollokal där båda verksamheterna, vid behov, kan vara aktiva, en 
så kallad kombiskola. Kombiskolor kan exempelvis från början vara en förskola men när 
barnen blir äldre kan behovet ändras och då kan utformningen av skolan anpassas till de 
tidigare åren i grundskola exempelvis år ett till tre kan då vara aktuellt att ha i samma 
byggnad (Intervju Parvin och Lundström 2013-11-26).  

Konkurrenssituationen i centrala Luleå utgjorde tillsammans med dålig lokalstatus att 
en grundskola avvecklades och de elever som hade den avvecklade grundskolan som 
placeringsskola delades upp till två andra kommunala grundskolor. Ena grundskolan bestod 
av år 7-9 och flyttade in i den nuvarande gymnasiebyn där det fanns överkapacitet på grund 
av minskade elevkullar (Intervju Norberg 2013-11-27). Ett annat sätt att flexibelt använda 
kommunala lokaler var beslutet om att använda en före detta skollokal för gymnasiet till två 
olika huvudmän i samma byggnad. Skolverksamheten som bedrivs än idag är på 
grundskolenivå, förskoleklass upp till år 9, och innefattar en offentlig- och en privat 
huvudman. Detta är även ett sätt som effektiviserar nyttjandet av kommunala lokaler där 
Tekniska förvaltningen har ett samordningsansvar för fastighetsfrågorna (Intervju Parvin 
2013-11-26).   
 
5.5 Möjligheter och hinder i planeringen 
I planeringsprocessen uppkommer både möjligheter och hinder i form av olika karaktär. Här 
kommer en sammanfattning av båda perspektiven som respektive intervjuperson identifierat.  
 
5.5.1 Långsiktig planering 
Långsiktig planering innebär inte endast att lägga fram en tidsplan för ett antal år framåt, 
det är många aspekter som måste räknas in och det måste finnas i åtanke att oförutsedda 
händelser kan förändra planeringen (Intervju Wänstedt 2013-11-26). Strategier är en viktig 
aspekt i planeringen enligt Wänstedt eftersom det ger Tekniska förvaltningen möjlighet att 
investera på rätta grunder. Istället för att arbeta mot snabba ad hoc lösningar kan Tekniska 
förvaltningen lägga upp en långsiktig planering för att fördela de ekonomiska resurserna. 
Hindret som kan uppstå är enligt Wänstedt att planeringen är en tidskrävande process och 
under denna tid kan ändringar ske som drar ut på beslutet ytterligare (Intervju Wänstedt 
2013-11-26).  
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Inom Serviceenheten är strategier och långsiktig planering en viktig utgångspunkt om 
än snabba lösningar kan uppstå efter vägen. Befolkningsprognoser är ett viktigt underlag 
och trygghet för lokalcontrollern eftersom det skiljer sig marginellt år från år (Intervju 
Lundström 2013-11-26). Problematiken med att planera utifrån ett långsiktigt perspektiv är 
som i Luleå kommuns fall att de är en tillväxtkommun. Planeringen utgår från 
befolkningstillväxtens prognoser och därmed framtida skatteintäkter, vilket är positivt i ett 
kommunalt perspektiv, men i dagsläget finns inte de ekonomiska resurserna och detta kan 
skapa hinder om tillväxten inte blir lika stor som förväntat (Intervju Parvin 2013-11-26).    
 
5.5.2 Förändring i befintliga- och nya bostadsområden  
Luleå kommun växer och det bidrar till att fler bostadsområden etableras. I och med att två 
bostadsområden, Hällbacken och Kronan, började byggas kunde lokalcontroller 
tillsammans med Stadsbyggnadskontoret inte förutse om dessa platser skulle bli attraktiva 
och vilka som valde att bosätta sig i dessa områden. Det var först vid tomtförsäljningen 
som Stadsbyggnadskontoret kunde se att Kronan blev ett mer attraktivt område än 
Hällbacken. Kronan fick därför högre prioritet på grund av att behovet av skollokal blev 
högst där samt att det inte fanns någon närliggande skola med initial kapacitet i närheten 
(Intervju Lundström 2013-11-26). Attraktivitet och rörelsemönster är svåra att förutse i ett 
planeringsperspektiv och genom att det finns begränsat med ekonomiska resurser måste alla 
aktörer inom kommunen välja vilket projekt som ska gå före ett annat. Samarbetet mellan 
olika förvaltningar är en möjlighet för att snabbt läsa av hur behov förändras samt vilken 
prioritet vilket projekt ska ha (Intervju Parvin 2013-11-26). 

 Luleå kommun står inför en äldre befolkning vilken många andra kommuner också 
gör. I och med detta har Luleå kommun börjat bygga trygghetsboenden, det vill säga 
bostäder för personer över 70 år, parallellt med att fler bostadsrätter byggs successivt. När 
äldre personer flyttar från villor och yngre personer flyttar uppstår något som benämns 
generationsskifte. När ett generationsskifte sker kan behovet av kapacitet i det området öka 
(Intervju Lundström 2013-11-26). I Gammelstad skedde ett generationsskifte tidigare än 
vad både Stadsbyggnadskontoret och Barn- och utbildningsförvaltningen kunde förutse och 
då uppstod platsbrist i de närliggande kommunala skolorna. Lösningen på detta blev att 
ställa upp tillfälliga moduler för att skapa plats till alla elever men det uppfattas inte som 
optimal lösning eftersom det är en dyr driftkostnad (Intervju Norberg 2013-11-27).    

 
5.5.3 Fria skolvalet och konkurrens 
Det fria skolvalet och konkurrensen som uppstår mellan fristående- och kommunala skolor 
kan ses både som en möjlighet och ett hinder. Planeringen för skollokaler har påverkats av 
denna lagändring i den meningen att varje skola inte vet hur elevunderlaget ser ut från 
termin till termin. I och med att etableringen av fristående skolor har pågått sedan 90-talet 
har lokalcontrollern och verksamhetschefer kunnat se ett ungefärligt mönster hur elever rör 
sig mellan fristående och kommunala skolor. I centrumområdet väljer cirka 35 procent av 
eleverna att gå i en grundskola med privat huvudman vilket gör att lokalcontrollern lättare 
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kan planera för behovet av skollokaler. Trots denna prognos har fortfarande kommunen 
ansvar för att ta emot alla elever i grundskolan som lyder under skolplikt vilket betyder att 
om en fristående skola inte skulle ha tillräckligt med elevunderlag och måste avvecklas 
måste det finnas reservkapacitet (Intervju Lundström 2013-11-26). Parvin förklarar att fria 
skolvalet inte är lika fritt som många tror att det är. Om en elev väljer en grundskola som 
skulle föranleda till att eleven är i behov av skolskjuts och om det blir dyrare i jämförelse 
med placeringskolan kommer inte kommunen bevilja skolskjuts till eleven. Eleven kan 
fortfarande välja den aktuella skolan men får med egna medel ta sig till och från skolan 
(Intervju Parvin 2013-11-26). 

Karlsson beskriver att fria skolvalet uppmuntrar respektive skolas kvalitet i form av 
undervisning och resultat. Kommunala skolor måste marknadsföra sig för att stanna på 
marknaden vilket är relativt nytt inom den offentliga sektorn. Rektorn förklarar att även om 
en skola ett år tappar ett antal elever till fristående skolor brukar många återvända vilket 
Karlsson ser som ett betyg på skolans kvalitet (Intervju Karlsson 2013-11-29). 

I Luleå kommun försöker lokalcontrollern att kommunicera med fristående skolor för 
att se om de tänker genomföra förändringar som kommer att påverka de kommunala 
skolorna. Parvin beskriver att samverkan mellan fristående aktörer och de som planerar för 
skollokaler i kommunen är god. Om de skulle motarbeta varandra skulle planeringen bli om 
än mer svårplanerad och därför tillmötesgår man varandra (Intervju Parvin 2013-11-26).   
 
5.5.4 Dialog 
Att använda sig av dialoger som ett verktyg upplevs bra oavsett om det är interna 
verksamhetsdialoger, förvaltningsdialoger eller medborgardialoger. I ett 
planeringsperspektiv är det viktigt eftersom man diskuterar frågor som berör alla 
verksamheter samt medborgarna som blir berörda av förändringen. Att ha dialoger endast i 
krislägen när något akut hänt medför inte samverkan på samma sätt som att ha dialoger i ett 
förebyggande syfte där idéer och alternativa lösningar kan diskuteras (Intervju Parvin 2013-
11-26). I Barn- och utbildningsförvaltningen har dialoger tidigare associerats till något 
negativt eftersom kommunen stod inför dilemmat med sjunkande elevkullar och eventuella 
skolnedläggningar som resultat av detta. Parvin beskriver att: … medborgardialogerna 
utvecklades ofta till försvarstal från verksamhetens sida och att orsaken var att den interna 
verksamheten saknade tillräckligt djuplodande underlag och samspel vilket de interna 
verksamhetsdialogerna har förbättrat avsevärt (Intervju Parvin 2013-11-26). 
Syftet med en intern verksamhetsdialog är att sammanställa att underlagen för respektive 
upptagningsområde, se bilaga 3, stämmer överens. Om det gör det finns en stabil grund att 
utgå från och det blir lättare att kommunicera med medborgarna eftersom alla är 
samstämmiga. Interna dialoger inkluderar verksamhetsdialog med rektorer och 
verksamhetschefer, förvaltningsdialog med Tekniska förvaltningen och 
Stadsbyggnadskontoret samt presentation inför nämnden av nuläge och framtida 
samhällsförändringar som kan påverka skollokalerna. Både interna dialoger och 
medborgardialoger är kontinuerliga och presenterade i en förebyggande syfte, när 
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verksamheten sedan möter en förändring är det ingenting nytt att ta ställning till eftersom 
det diskuterats (Intervju Parvin och Lundström 2013-11-26). Dialoger har tidigare setts som 
ett hinder men efter att syftet med dialoger förändrades har det blivit en möjlighet och en 
förutsättning för att kunna omorganisera skollokaler på ett mer effektivt sätt.  
 
 
6. ANALYS 
Statens centrala styre av skolan förändrades genom kommunaliseringen och respektive 
kommun i landet fick delegerat ansvar. I Luleå kommun blev BUN beslutsfattare vid 
skollokalsfrågor i och med att de är BUN som ansvarar för Barn- och 
utbildningsförvaltningen och att anpassa budget och verksamhet efter skolans behov. I och 
med kommunaliseringen hade BUN tillsammans med de som då planerade för skollokaler 
näst intill monopol på kommunens elevunderlag och det var lättare att anpassa 
upptagningsområdenas kapacitet enligt närhetsprincipen och framtida befolkningsprognoser. I 
och med att friskolereformen implementerades och det fria skolvalet etablerades blev det 
konkurrens om elevunderlaget inom kommunen. BUN blev tillsammans med verksamheten 
tvungen att skapa nya strategier för att effektivisera skollokalsplaneringen utifrån dessa nya 
förutsättningar. De nya strategierna blev; nulägesanalys, behovsbedömning, 
kapacitetsbedömning samt lokal- och investeringsplan. 

Utifrån Latours diffusionsmodell blir konsekvenserna av friskolereformens påverkan på 
utvecklingen av skolverksamheten tydlig. Diffusionsmodellen utgår från tre komponenter; 
händelsen som sätter igång processen, människors handlande, för och mot positioner, samt de 
externa beståndsdelarna som omgärdar processen och dessa förklarar processen med de olika 
aktörerna. Händelsen som sätter igång processen kan liknas med kommunaliseringen och 
BUN som beslutsfattare. I och med att det inte fanns något motstånd i form av konkurrens 
från fristående aktörer kunde planeringsprocessen fortgå och verksamhetens organisation 
behövde inte ändras. När sedan friskolereformen kom att spridas i landet och fristående 
aktörer blev ett hinder för hur den tidigare planeringsprocessen i Luleå kommun var utformad 
var BUN tvungna att förändra sin interna verksamhet för att komma runt 
planeringssvårigheterna. Latour beskriver modellen som ett maktspel där aktören med mest 
makt bestämmer processens utformning. I detta fall var friskolereformen och de 
vårdnadshavare som valde andra skolor än de kommunala skolor de med mest makt. Luleå 
kommun var tvungen att ändra planeringens tillvägagångssätt och aktörer på grund av 
motstånden vilket kan liknas med de externa beståndsdelarna som omgärdar processen.   

  Barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med BUN fick i och med 
friskolereformen och möjligheten att välja skola svårigheter att förutse elevantal, vilka behov i 
form av kapacitet som behövdes i respektive skola samt sjunkande elevkullar. Detta gjorde att 
BUN tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen utformade en strategi för att kunna 
effektivisera skollokalernas planering. I denna strategi hade aktörer identifierats som 
effektiviserade planeringsprocessen samt de som kan ses som ett hinder.  
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Enligt Callon består översättningsmodellen av fyra delmoment, problematisering, 
intresseväckning, värvning och mobilisering. Problematiseringen symboliserar 
friskolereformen med tillkommande fria skolval där de som identifierar detta problem är BUN 
tillsammans Barn- och utbildningsförvaltningen. Lokalcontrollern tillsammans med 
serviceenhetens chef identifierar de hinder som uppstår i planeringsprocessen för skollokaler. 
Genom befolkningsprognoser och underlag för samhällsförändringar från 
stadsbyggnadskontoret kan Lokalcontrollern göra en nulägesanalys med hjälp av Qlikview. 
Nulägesanalysen kompletteras med behovsbedömningen där både verksamhetschefer och 
tekniska förvaltningen är involverade. I detta skede har Lokalcontrollern tillsammans med 
chef för Serviceenheten tagit fram strategier för att undvika att hinder ska uppstå i form av 
interna såväl som externa motstånd. För att göra denna process effektiv infördes både interna 
dialoger, verksamhetsdialoger, med verksamhetschefer och externa dialoger med 
medborgarna för att samtliga aktörer ska ha möjlighet att påverka hur kommande beslut ska 
utformas. Dialogerna är ett sätt att intresseväcka aktörer för att de ska bli värvade till 
planeringsprocessen. Lokal- och investeringsplaneringen är baserat på bland annat Barn- och 
utbildningsförvaltningens behov som kommit fram genom dialog med ovan nämnda aktörer. 
Tekniska förvaltningen har således andra förvaltningar med behov samt Tekniska nämnden att 
förhålla sig till. I Luleå kommuns fall har många aktörer förbundit sig till att sträva efter ett 
gemensamt mål om än det inte behöver vara enligt ursprunglig planering. Aktörerna, 
verksamhetschefer, förvaltningar och medborgare, har på detta vis blivit värvade och 
mobiliserade i nätverket. Latour beskriver att aktör och nätverksteorin baseras på att ingen 
aktör kan vara en aktör om de inte har någon effekt på någon annan. I detta fall visas tydligt 
att alla aktörer i planeringsprocessen påverkar de andra aktörerna. Latour beskriver i 
översättningsmodellen att alla aktörer i nätverket är lika viktiga för att få processen att fortgå. 
Samtliga aktörerna kan handla på olika sätt beroende på uppdragsområde likt de olika 
förvaltningarna och positionerna i en kommunal organisation. BUN är beslutsfattare, det vill 
säga en aktör med makt, men utan resterande aktörer i planeringsprocessen finns det inga 
underlag eller samhörighet till målen de har satt upp tillsammans med högre beslutsfattare och 
då skulle planeringsprocessen inte kunna fortskrida. Planeringen av skollokaler har utvecklats 
från att vara en planeringsprocess med tröghet likt diffusionsmodellen till att omorganiseras 
för att undgå hinder och på så sätt översättas till en modell där nätverket vuxit sig större och 
integrerat fler aktörer vilket skapar nya möjligheter.  

Aktörerna inom planeringsprocessen har på ett eller annat sätt koppling till en icke-
mänsklig artefakt, skollokaler. Lokalcontrollern planerar för behov och kapaciteten av 
skollokaler, Tekniska förvaltningen tillhandahåller och investerar i skollokaler samt att 
verksamhetscheferna nyttjar lokalerna. Latours teori utgår från att alla aktörer är integrerade, 
sociala perspektiv så väl som icke-mänskliga artefakter och för att förstå processen måste 
dessa aktörer beaktas som ett nätverk. I planeringsprocessen är de sociala perspektiven de 
mänskliga aktörerna, kommunala tjänstemän, och den icke-mänskliga artefakten symboliserar 
skollokalerna tillsammans utgör de nätverket som presenterats ovan i översättningsmodellen. 
Latours utgångspunkt är att inte dela upp aktörer i motsatser likt mänskliga och icke-
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mänskliga aktörer utan de ska ses som komplement till varandra för att få en överblick. 
Aktörerna skulle inte kunna analyseras var för sig eftersom att då skulle betydelsefulla delar 
av planeringen gå förlorad. Att endast analysera hur de mänskliga aktörerna planerar skulle 
vara näst intill omöjligt i Luleå kommuns fall eftersom skollokaler integreras i varje 
planeringsmoment och om skollokaler endast skulle analyseras skulle siffror i form av storlek 
på rum och fastigheter uppenbara sig men ingen som analyserar dessa underlag. 

I Luleå kommun går cirka 11 procent av alla grundskoleelever till en fristående skola 
vilket ligger något under riksgenomsnittet. Elevprognoserna enligt Lundström tenderar att öka 
kommande år och hur det kommer att påverka elevers byten mellan fristående skolor och 
kommunala skolor återstår att se. Det finns många aspekter att ta in i planeringsprocessen av 
skollokaler och det största hindret som sätter Luleå kommun i ovisshet är just hur elevernas 
val av skola förändras, generationsskiften samt vilka nya bostadsområden som blir 
attraktivare än andra. Bostads- och samhällsutveckling är således även en icke-mänsklig 
artefakt av vikt. Dessa aspekter kan inte på förhand förutses utan lokalcontrollern tillsammans 
med de kommunala aktörerna kan endast planera för viss överkapacitet, enligt etapp tre i 
kapacitetsbedömningen, i skollokalerna för att kunna rymma elever efter 
befolkningsprognoserna. I och med elevunderlagens förändringar har Luleå kommun en 
möjlighet att använda sig av lokalbanken. De lokaler som inte används i dagsläget kan vid 
ökande elevkullar användas utan att en lokal- och investeringsplan behövs. Vid för stor 
överkapacitet i skollokaler kan lokalbanken användas om det finns ovisshet hur stor återgång 
till de kommunala skolorna det kommer att bli. Kostnaden för skollokalerna finns kvar inom 
kommunen oavsett om lokalen används eller inte men kan användas av fler verksamheter än 
Barn- och utbildningsförvaltningen. Lokalbanken och kommunens lokalmonopol inom 
grundskoleverksamheten är till fördel för planeringsprocessen då hyres- och driftkostnaderna 
utgörs av skatteintäkter och därför tas inte kostnader ut för att gå i vinst som om lokalerna 
hade varit hyrda av externa fastighetsägare.  

Latour och menar att man inte ska dela upp aktörer i motsatser, exempelvis externt och 
internt, utan fokusera på hur de kompletterar varandra. Uppsatsen skildrar dock tydligt en 
uppdelning av olika aktörer men avsikten är att symbolisera hur de kompletterar varandra i 
planeringsprocessen om än utformningen skiljer sig åt. Interna och externa dialoger öppnar 
upp för möjligheten att få ett bredare underlag i planeringsprocessen samt en förståelse för 
respektive aktörs uppdragsområde. Skollokalsplaneringen kan genom de interna dialogerna 
därmed bidra till att planeringsprocessen effektiviseras till hela kommunens fördel. Externa 
dialoger, det vill säga medborgardialoger, är dels en demokratisk process eftersom 
kommunmedborgarna har rätt att få insyn i vilka förändringar som kommer att påverka de 
samt att det är till fördel för kommunen att förhindra att kritik och motstånd står i vägen för 
planeringsprocessen. Dialogerna, interna så väl som externa, är kontinuerliga men olika ofta 
beroende på vilka förändringar olika upptagningsområden står inför. Dialoger utgår från ett 
förebyggande syfte för att undvika att endast ha det i krislägen. En problematik med 
förebyggande dialoger är att resultatet kan ta ett antal år innan det står på plats. Wänstedt 
beskriver att lokal- och investeringsprocessen tar upp till ett år att genomföra och då ska 
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underlagen ha bearbetats av bland annat Serviceenheten, Stadsbyggnadskontoret samt att 
dialoger ska ha genomförts. I och med detta kan det uppstå kritik mot Luleå kommun genom 
att förståelsen för den kommunala beslutsprocessen hos medborgarna och verksamheterna är 
bristfällig. Planeringen av skollokaler i Luleå kommun är en komplex process med många 
aspekter att beakta och för att förmedla förståelse för tidsåtgången är det viktigt att informera 
om detta i ett tidigt skede.            
 
6.1 Slutdiskussion 
Fallstudien baseras på intervjuer med fem personer inom Luleå kommun och detta har 
påverkat resultatet av studien. Om jag skulle intervjua fem andra personer i en större kommun 
skulle resultatet se annorlunda ut på grund av att den kommunen kan stå inför andra dilemman 
än vad Luleå gör. Luleå kommun delar dock konkurrensaspekten inom det fria skolvalen med 
alla kommuner inom landet, hur stor påverkan detta har i skollokalsplaneringen kan förklaras 
genom kommunens storlek och antal fristående skolor. Luleås kommuns kommunala 
organisation med kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder samt förvaltningar är även 
det generellt för kommuner runt om I Sverige. Det är innehållet i förvaltningarna som kan 
variera beroende på hur respektive kommun har strukturerat uppdragsområden.  

Luleå kommun har tydliga strategier och ett flexibelt förhållningssätt till skollokaler och 
detta anser jag är en viktig utgångspunkt för att kunna planera effektivt. Att flexibelt kunna 
använda nuvarande skollokaler till olika åldersgrupper, kombiskolor, istället för att bygga nya 
lokaler är en kostnadseffektiv strategi då det sparar ekonomiska medel till undervisning och 
personal. Ett sätt att ytterligare effektivisera planeringsprocessen och förkorta 
handläggningstiden skulle enligt min åsikt vara att en nämnd skulle ta beslut i lokalfrågorna. I 
lokal-och investeringsplanen tas beslut i två parallella nämnder, BUN och Tekniska nämnden, 
och detta förhalar beslutsprocessen. Om Luleå kommun istället skulle sammanställa dessa 
frågor i en nämnd skulle kommunen tjäna tid men kan förlora viss kompetens som finns i 
nuläget. Att ta bort vissa delmoment i planeringsprocessen kan även motiveras av att Luleå 
kommun är en tillväxtkommun och det betyder en ökad befolkning, om prognoserna stämmer, 
med fler behov och beslut och därför skulle en effektivisering gynna Luleå kommun.  

I dagsläget finns det en aktuell debatt angående om skolan ska återförstatligas eftersom 
svenska skolan har en stagnerande trend i resultat av matematik, naturvetenskap samt läsning. 
Enligt en PISA-, Programme for international student assessment, undersökning vill 6 av 10 
att staten ska ta över ansvaret för skolan igen (Svenskarna vill återförstatliga skolan). Med 
utgångspunkt av resultatet av uppsatsen genomgång av planeringsprocessen anser jag att 
återförstatligande av skolan skulle leda till en försämring av planeringen av skollokaler 
eftersom planeringsprocessen inte kan anpassas till respektive kommuns förutsättningar samt 
att relevant kompetens går förlorad. I och med att staten har ett granskningsorgan, Skolverket, 
ser jag hellre att granskningen av skolorna i Sverige förbättras än att besluten angående skolor 
och dess verksamhet tas längre ifrån medborgarna som brukar tjänsten. Planeringsprocessen 
av skollokaler är tidskrävande och innehåller många delmoment. Hur utvecklingen av 
planeringen fortskrider är oförutsägbart eftersom Luleå kommun kan möta oidentifierade 
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hinder, exempel genom återförstatligande av skolan, därför återstår det att se hur processen 
fortskrider men jag kommer att följa detta med spänning.  
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BILAGA 1 
 
Intervjuguide 
 
Inledning 

• Berätta om studien 
• Syfte med uppsatsen 
• Fråga om bandinspelning 

Allmänt om intervjupersonen 
• Vad ingår i din arbetsuppgift knutet till skollokaler? 
• Finns det andra personer med liknande arbetsuppgifter? 

Planering av skollokaler 
• Hur går planeringen av skollokaler till? 

o Vilka aktörer finns med i planeringen av skollokaler?  
o Samverkar aktörerna i planeringen? På vilket sätt? 
o Vilka beslutsunderlag utgår kommunen från när man planerar? 
o Vilka strategier använder kommunen sig av i planeringen?  
o Vilka hinder/möjligheter finns i planeringsprocessen? 

• Kan du beskriva vad nulägesanalys innebär?  
• Behovsbedömning, hur går man praktiskt tillväga?  

o Vad för hinder/möjligheter kan detta leda till? 
• Kan du beskriva vad Lokal/Investeringsplanering är för något?  

o Vilken funktion fyller en sådan plan? 
o Vilka aktörer finns med i denna process? 

• Vad ingår i uppföljningen av olika åtgärder?  
o Hur utvärderar ni dessa?  
o Varför är det viktigt att ta med denna aspekt? 

• Hur långsiktigt framåt planerar man?  
o Vilka svårigheter/möjligheter finns det?  

• Vad händer med skollokaler som har mindre/större elevunderlag?  
o Vilka aspekter kring lokalen tar man i beaktning?  
o Vilka möjligheter/ hinder uppstår? 

• Är det lätt eller svårt att planera för Luleå kommuns skollokaler? 
o Kan du förklara? 

• Statistiken visar att lokalkostnaden per elev i Luleå ökat från 2002 till 2010, vad beror 
det på? 

Avslutning 
• Eventuella frågor till mig 
• Fråga om de vill ha uppsatsen innan jag skickar in den för eventuell publicering.  
• Har du något du vill tillägga som du tycker jag missat att fråga om? 

 
Följdfrågor 

• På vilket sätt menar du då? 
• Kan du beskriva det mer i detalj? 
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BILAGA 2  
 
Reviderad version av intervjuguide till intervjupersonerna 
 
Intervjuguide 
 

• Vilka aktörer finns med i planeringen av skollokaler?  
• På vilket sätt samverkar aktörerna i planeringen?  
• Vilka underlag utgår kommunen från när man planerar? 
• Vilka strategier använder kommunen sig av i planeringen? 
• Vilka hinder/möjligheter finns i planeringsprocessen? 
• Hur långsiktigt framåt planerar Luleå kommun? 
• Vad händer med skollokaler som har mindre elevunderlag? 
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BILAGA 3 
Skolupptagningsområden i Luleå kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Kartor över skolans upptagningsområden Luleå kommun [Hämtad den 2013-12-22], reviderad av Sara 
Norgren  

Råneå 

Sunderbyn 

Hertsön 
Björkskatan 

Bergnäset 

Gammelstad 

Notviken 

Centrum 

Örnäset 
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BILAGA 4 
Mandatfördelningen i kommunfullmäktige inom Luleå kommun  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tabell 1. Mandatfördelning i kommunfullmäktige i Luleå kommun 2011-2014. 
Källa: Luleå Kommun, Mandatfördelning 2013-12-23 
 

 
Mandatfördelning 
 

 

Socialdemokraterna 32 
Moderaterna 9 
Vänsterpartiet 4 
Miljöpartiet 4 
Centerpartiet 3 
Folkpartiet 3 
Rättvisepartiet 3 
Kristdemokraterna 2 
Landsbygdspartiet 1 
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