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ABSTRACT 
Porsö, M. 2013. Skolnedläggning i Uppsala – En fallstudie om Brantingsskolans 
nedläggningsprocess. Kulturgeografiska institutionen, Arbetsrapportserie, Uppsala 
universitet.  
 
School closures in Sweden are often linked with the rural landscape, hence these same closures in cities are often 
overlooked leading to this issue being under-researched. What happens when a school has to close in the city? 
To address this question this essay will focus on a case-study of Brantingsskolan, Uppsala, Sweden, that closed 
and moved their students to Nannaskolan in 2013. This essay will firstly focus on the process behind closing 
Brantingsskolan, secondly, the primary causes of school closures in Uppsala and thirdly what obstacles and 
possibilities that may have come with closing Brantingsskolan. Qualitative interviews were carried out with 
politicians and school staff in order to assess this practicality from different perspectives. The conclusion is that 
Brantingsskolan had to close due to poorly managed premises and a declining number of students. Criticism was 
directed at politicians saying that they were not entirely honest with their intentions behind closing the school. 
School closure is a sensitive issue that often contains many values and opinions that need to be addressed.  
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1. INLEDNING 
 
Skolnedläggningar är ett återkommande ämne i media. Ämnet väcker starka känslor och 
rymmer många åsikter. Skolnedläggningar ses ofta som ett landsbygdsfenomen och forskning 
har gjorts inom ämnesområdet ur ett landsbygdsperspektiv och på hur nedläggningar av 
byskolor förändrar bygden och belyser diskussionen som uppkommer mellan politiker, elever, 
föräldrar och personal (se Lundgren & von Schantz Lundgren, 2010 & Cedering, 2012).  
 Vid en föreläsning om skolnedläggningar på landsbygden väcktes en tanke hos mig att 
det vore intressant att undersöka fenomenet i stadsmiljö. Ganska fort upptäckte jag att det inte 
har gjorts mycket forskning ur ett stadsmässigt perspektiv. Jag tyckte det vore intressant att se 
vilka effekter en skolnedläggning i städer kan få för berörd personal och politiker och även 
vilka hinder och möjligheter som kan uppstå vid en skolnedläggningsprocess. 
 Den kommunala grundskolan Brantingsskolan i stadsdelen Sala backe i Uppsala är en 
skola som tvingades till nedläggning på grund av bristande elevunderlag samt lokaler i behov 
av renovering. Eleverna blev hänvisade till Nannaskolan i centrala Uppsala. Studien vill med 
detta exempel visa hur en avvecklingsprocess kan se ut och vilka effekter en sådan process 
kan tänkas ge upphov till. Orsakerna bakom en skolnedläggning i en stad kan se ut på flera 
olika sätt men kommunens ekonomiska situation spelar ofta en stor roll. Det svenska 
skolväsendets förändringar med friskolereformen och det fria skolvalet har lett till att det inte 
längre är självklart att eleverna går till den skola de hänvisas till vilket kan göra 
nedläggningsbeslut mer invecklade.  
 
1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att belysa Brantingsskolans skolnedläggningsprocess. Uppsatsen 
syftar även till att undersöka generella orsaker till nedläggningen och vilka svårigheter och 
möjligheter som uppstod, samt effekter personal och politiker kunde se i samband med 
nedläggningen.  
 
 I uppsatsen behandlas följande frågeställningar utifrån exemplet Brantingsskolan 
 

 Hur såg skolnedläggningsprocessen ut?  
 Vad fanns det för svårigheter och möjligheter vid skolnedläggningen? 
 Vad finns det för bakomliggande orsaker till skolnedläggning i Uppsala? 

 
1.2 Avgränsning 
Uppsatsen kommer att fokusera på skolnedläggningar av kommunala grundskolor. 
Nedläggning av kommunala gymnasier och fristående skolor, varken gymnasium eller 
grundskola, kommer att beröras. Nedläggningarna beaktas ur ett stadsmässigt perspektiv inom 
Sverige med fokus på Uppsala. Med Uppsala menas i den här uppsatsen endast Uppsala tätort 
och inte hela Uppsala kommun då Uppsala kommun även består av landsbygdsområden som 
inte är relevanta för uppsatsens syfte. Uppsatsen vill lyfta nedläggningsfrågan ur ett 
planeringsperspektiv och huvudsakligt fokus ligger därför på planeringsprocessen. Intervjuer 
genomfördes med politiker och personal på Brantingsskolan för att få en bild av hela 

4 



processen. Elevperspektivet avses inte att lyftas mer än ur ett planeringsmässigt synsätt och 
därför genomfördes inga intervjuer med elever.  
 
1.3 Disposition  
Uppsatsen består av sex kapitel. I det här inledande kapitlet redogörs för uppsatsens syfte och 
frågeställningar. Det andra kapitlet går in på grounded theory som är en metodologisk teori 
som ofta används när det inte har skett mycket tidigare forskning inom ämnesområdet. 
Uppsatsens andra kapitel kommer även att gå igenom den kvalitativa metod som har använts 
för uppsatsens genomförande. Som tredje del tas tidigare forskning som relaterar till 
skolnedläggningar upp. Det fjärde kapitlet går igenom förändringar i det svenska 
skolväsendet. Fördjupning sker i skolväsendets förändring i form av kommunaliseringen, 
friskolereformen med det fria skolvalet under tidigt 90-tal och införandet av lärarlegitimation. 
Detta följs av det femte kapitlet där Uppsala ligger i fokus för skolnedläggningar. Kapitlet 
belyser nedläggningen av Brantingsskolan i Uppsala och vill genom denna del besvara 
uppsatsens frågeställningar. Avslutningsvis kommer avsnitt sex med en avslutande diskussion 
där frågeställningarna besvaras i korthet med hjälp av egna reflektioner.  
 
 
2. METOD  
 
Uppsatsen är en kvalitativ studie som består av semistrukturerade intervjuer och sekundär 
data. Uppsatsens metod utgår från grounded theory då det inte har gjorts mycket tidigare 
forskning, ur ett stadsperspektiv, inom ämnet. Därav används uppsatsens empiriska del för att 
undersöka problemet utan att följa en speciell teori (Goulding, 2002).  
 
2.1 Grounded theory 
Grounded theory var från början tänkt att fungera som en metod för att utveckla teori för data 
som systematiskt samlats in och analyserats. Teorin består av ett kontinuerligt samspel mellan 
analys och datainsamling som utvecklas under forskningsprocessen. Metoden används ofta 
för att konstruera teorier inom ämnesområden där lite forskning gjorts eller i områden där nya 
infallsvinklar ska tas fram från redan befintlig data (Goulding, 2002). Jag har i min uppsats 
använt mig av grounded theory eftersom det inte har forskats mycket inom ämnet. Den 
forskning som har skett inom ämnesområdet i Sverige handlar mestadels om landsbygden. Ett 
par exempel tas upp för att se om det finns några likheter och skillnader mellan dem och 
uppsatsens fallstudie. Uppsatsen tar även upp ett exempel från USA för att belysa att ämnet 
skolnedläggningar behandlas olika och att det inte bara är aktuellt i Sverige. 

Vidare skriver Bryman (2011) att hur mycket principerna i grounded theory följs varierar 
från undersökning till undersökning. Han skriver bland annat att det är vanligt att forskare 
hävdar att de använt grounded theory i sin helhet men att de egentligen bara använt några få 
aspekter av den.  

Då mycket av den litteratur som behandlar det valda uppsatsämnet eller liknande ämnen 
består av författares egna värderingar är det svårt att inte påverkas av dessa. Detta gör 
användningen av grounded theory svår då det är viktigt att försöka ge sig in i ämnet utan 
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förutfattade meningar och tankar om området man önskar utforska. Detta för att man ska få 
med alla synsätt och åsikter utan att undersökningen blir vinklad (Goulding, 2002). 
Skolnedläggningar är ett känsligt ämne som rymmer många åsikter och värderingar därför var 
det under min undersökning svårt att gå in helt neutral i frågan. Vid utformningen av mina 
intervjuguider strävade jag efter att vara så neutral som möjligt, för att sedan känna av läget 
vid eventuella följdfrågor under intervjuerna. Men som Bryman (2011) nämner i sin kritik 
mot grounded theory har detta börjat försvinna mer och mer. Han skriver att det är väldigt 
svårt att medvetet sätta sin kunskap åt sidan inom sitt ämnesområde, framförallt för 
samhällsvetare. Nu för tiden är man mer eller mindre överens om att forskaren, när den 
genomför sin undersökning, styrs av många olika faktorer som bland annat tidigare 
erfarenheter och kunskaper om det som studeras (Bryman, 2011).  

Innehållet i uppsatsen har till stor del grundats i andrahandsdata från aktuella debatter och 
data insamlad till studier för andra ändamål inom området. I litteratur om grounded theory får 
andrahandsdata inte mycket plats. Szabo & Strang (1997) menar att detta beror på 
föreställningen om att forskning inte är ”äkta” om den inte involverar ny insamlad data. De 
hävdar dock att det även finns flera fördelar med att använda andrahandsdata då stegen med 
datainsamling och analys av denna kan exkluderas.  

Bryman (2011) tar upp fyra redskap som ingår i grounded theory, det är teoretiskt urval, 
kodning, teoretisk mättnad och kontinuerliga jämförelser. Teoretiskt urval är enligt Glaser & 
Strauss (1967) den process där datainsamling sker för att skapa teori genom att forskaren 
samlar in data, kodar och analyserar samtidigt. Här bestämmer även forskaren vilken data 
som ska samlas in härnäst och hur den ska hittas. I uppsatsen har jag behövt ta fram data 
under arbetets gång. Litteratursökning och intervjuer gick hand i hand för att få fram den teori 
jag ville. Det andra redskapet är kodning, vilket är där all insamlad data bryts ned, i mitt fall 
de intervjuer jag genomförde. Kodning under processen hjälper till att se materialet ur ett nytt 
perspektiv och ska användas för att forskaren ska kunna se vilken sorts framtida 
datainsamling det behöver fokuseras på. 

Istället för kvantitativ kodning där datan kodas in i en redan innan förutbestämd mall så 
är det i grounded theory forskarens tolkningar som formar de teman som datan kodas in i 
(Charmaz, 2000). Mina intervjuer transkriberades och olika teman valdes ut med hjälp av 
färgkodning. Jag bröt ner texten i olika delar i form av teman som var viktiga för uppsatsens 
frågeställningar. Det tredje redskapet enligt Bryman (2011) är teoretisk mättnad. Det innebär 
att man inte behöver genomföra fler intervjuer eftersom det ges liknande svar, till exempel att 
samma händelse beskrivs flera gånger. Att fortsätta hade helt enkelt inneburit att man kommit 
fram till samma saker flera gånger. Då uppsatsens syfte är att få en bred inblick i ämnet 
nåddes inte teoretisk mättnad med de få intervjuer som genomfördes. Mättnad hade kunnat 
nås om flera intervjuer inom samma yrkeskår hade genomförts men detta var inte aktuellt 
eller nödvändigt för undersökningen. Eftersom mina respondenter var speciellt utvalda på 
grund av deras yrke och arbetsplats i Uppsala behövde jag inte genomföra ytterligare 
intervjuer för att få reda på det jag önskade. Det fanns med andra ord inga fler som kunde ge 
mig informationen med samma trovärdighet och vetskap som de jag redan intervjuat.  

Det sista redskapet är kontinuerliga jämförelser. Bryman (2011) beskriver att 
jämförelserna går ut på att forskaren under analysens gång hela tiden ska jämföra de händelser 
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som kodas under de olika temana för att de ska kunna utvecklas. Detta har på senare tid blivit 
så pass underförstått att det tagit mindre plats i litteraturen om grounded theory. I mitt fall 
använde jag mig av detta genom att jag efter varje intervju direkt transkriberade och 
färgkodade det som sagts för att sedan jämföra det med föregående intervjuer och berörd 
litteratur. Jämförelserna gjordes på så sätt under hela uppsatsskrivandets gång och inte bara i 
slutet. 

 
2.2 Intervjuer   
De kvalitativa intervjuer som genomfördes under studiens gång var av semistrukturerad 
karaktär vilket bland annat innebär att jag i förväg gjorde så kallade intervjuguider där jag 
hade vissa teman jag ville beröra utan att stå helt låst vid specifika frågor. Denna sort valdes 
eftersom det var viktigt att intervjuerna blev flexibla med utrymme för respondenterna att dela 
med sig av hur de upplevde de olika händelser de blev intervjuade om (Bryman, 2011). Några 
av intervjuerna skedde även via mail då vissa av respondenterna inte var anträffbara. Detta 
var både positivt och negativt; det hade varit bra att se kroppsspråk, höra tonfall och kunna 
ställa följdfrågor direkt, men å andra sidan gick efterarbetet fortare och smidigare med mail. 
Jag gjorde personliga intervjuguider inför varje intervju, intervjuguiderna skiljer sig åt efter 
vad den tillfrågade arbetar med. Viktigt vid utformningen av intervjuguiderna var att jag 
försökte att följa Brymans (2011 s 419) råd att i förväg ha en uttänkt ordning på frågorna för 
att skapa struktur i samtalet och formulera frågor som inte var ledande. Just att frågorna inte 
skulle uppfattas som ledande var viktigt för mig då skolnedläggningsfrågan är en fråga som 
rymmer många åsikter som jag vill lyfta. Jag var även noga med att inte använda mig av 
värdeladdade ord då detta hade kunde påverka respondenternas svar.  
       Inför varje intervju läste jag på om de olika respondenternas yrke och arbetsplats. Detta 
för att samtalet skulle flyta på och för att det skulle bli lättare att ställa följdfrågor. Det var en 
utmaning att intervjua politiker då det märktes att de var vana vid att få frågor om deras arbete 
och åsikter. Det var därför ibland svårt att styra intervjun åt det hållet jag ville eftersom 
respondenten ville gå åt ett annat håll (Kvale & Brinkmann, 2009).   

För urvalsprocessen valdes ett målinriktat urval, det vill säga att man i förväg vet vilka 
man vill prata med (Bryman, 2011). Vid studiens början undersöktes det om det fanns något 
fall med skolnedläggning i Uppsala som kunde belysas. När jag hittat ett fall som passade 
kontaktades de personer som kunde beskriva skolnedläggningsprocesser ur olika synvinklar 
och som passade för uppsatsens frågeställningar. Samtliga tillfrågade ställde upp på intervju.  

Urvalet bestod av den före detta rektorn, Andreas Kembler, på Brantingsskolan, som 
lades ner i Sala backe, Uppsala, och Brantingsskolans före detta biträdande rektor, Hillevi 
Rangström. Rangström intervjuades efter tips från Kembler om att hon hade god insikt i 
nedläggningsprocessen då hon arbetat länge på skolan. Dessa två intervjuades tillsammans då 
de båda trodde att de kunde komplettera varandra för att ge en bra bild av 
skolnedläggningsprocessen. De flesta av eleverna samt majoriteten av personalen förflyttades 
efter nedläggningen till Nannaskolan som ligger i centrala Uppsala. Därför valde jag att 
intervjua Nannaskolans rektor Henrik Ljungblom och även en lärare i personalen, Mats 
Lindqvist, som bytte mellan skolorna. Just Lindqvist valdes eftersom han tidigare uttalat sig i 
media om nedläggningen av Brantingsskolan. Förhoppningen med dessa val var att få med 
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alla parter vid skolnedläggningen: Dels rektorerna, en som behövde organisera för en 
avveckling av skolan och en annan som behövde organisera för att kunna ta emot nya elever 
till sin skola. Och även en anställd som kunde ge en bild av hur personal och elever reagerade 
på beslutet och vad effekterna blev för dem. För att få en inblick i de politiska processer som 
sker vid en skolnedläggning intervjuades även politiker i styrelsen för nämnden Vård och 
Bildning i Uppsala kommun. Där intervjuades ordföranden, moderaten Cecilia Hamenius och 
jag hade även mailkontakt med vice ordföranden, socialdemokraten Agneta Boström. Jag 
ville få med argument både för och emot skolnedläggningar och det var därför viktigt att få en 
uppfattning om frågan från olika partier som sitter i nämndens styrelse. För att få en 
helhetsbild av nedläggningsprocessen i Uppsala i sig intervjuades även Jens Skoglund, 
processledare strategisk lokalförsörjning vid Uppsala kommun, via mail. 

Intervjuerna spelades in på telefon vilket gjorde att fokus kunde läggas på att följa 
samtalet med respondenterna och inte på att anteckna. Däremot gjordes korta anteckningar 
angående de följdfrågor som ställdes under intervjuerna. Vid bearbetningen av materialet 
transkriberades intervjuerna ord för ord. Detta gjordes så snart som möjligt efter varje intervju 
för att komma ihåg eventuellt kroppsspråk av vikt hos respondenten som är svårt att uppfatta 
när man bara lyssnar på en inspelad version (Bryman, 2011). Efter transkriberingen kodades 
intervjuerna, vilket skedde direkt efter varje intervju skrivits ut. Det var nödvändigt för att 
kunna se vilken information som samlats in och vad som kunde tänkas saknas. Jag bestämde 
olika återkommande teman från intervjuerna som var relevanta för uppsatsen som jag sedan 
kodade i olika färger. Vissa delar av intervjuerna fick flera olika färger då de överlappade 
varandra. De teman som användes var lokalplanering, elever, föräldrar och personal. Sedan 
gjordes även understrykningar i olika färger för att symbolisera olika återkommande 
underteman som till exempel skolpolitik och frågan om busskort till eleverna. Denna metod 
gjorde det lätt att få en översikt över transkriberingen och det blev mindre material att gå 
igenom vid skrivandets början vilket gjorde hela uppsatsskrivandet smidigare (Bryman, 
2011).  
 
 
3. TIDIGARE FORSKNING 
 
Lundgren & von Schantz Lundgren (2010) ger i sin studie När byn förlorade sin skola – en 
fallstudie av avvecklingen av Backa skola en bild av avvecklingsprocessen när 
landsbygdsskolan Backa skola i Hedemora kommun lades ner. De officiella skälen till varför 
Backa skola skulle läggas ned var ekonomiska, kommunens huvudargument var att de 
behövde spara pengar. Andra argument som föranledde beslutet var att elevantalet minskade i 
kommunen samt att de lokaler Backa skola hade sin verksamhet i var hyrda och kommunen 
ville göra besparingar genom att undvika hyreskostnader. Många av eleverna som gick på 
skolan hade redan skolskjuts så ur den synpunkten skulle inte nedläggningen betyda någon 
större påverkan för eleverna. Vidare beskrivs att föräldrar på Backa skola inte förstod 
politikernas beslut. De hävdade att det inte fanns några goda skäl till att lägga ner skolan och 
att landsbygdsskolan i sig är av högt värde och borde beaktas. Det gjordes jämförelser med 
andra skolor där föräldrarna kom fram till att Backa skolas elevunderlag inte var särskilt lågt 
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och att politikernas ekonomiska argument inte höll eftersom de hade råd med exempelvis en 
ny konstgräsplan, att allt handlade om prioriteringar.   

Författarna understryker även vikten av god information när den här typen av beslut ska 
fattas. Det gjordes enkätundersökningar som visade att en majoritet av föräldrarna tyckte att 
informationen de fått i samband med nedläggningen var bristfällig. Studien kommer fram till 
att politiker och tjänstemän i kommunen inte lyckats få till en dialog med de berörda 
föräldrarna och att detta gjorde att frågan blev mer infekterad än den hade behövt bli.  

Det är inte bara föräldrar och elever som berörs vid en nedläggning utan även de 
anställda på skolan drabbas. I Backa skola kände de flesta i personalen en viss osäkerhet, likt 
den föräldrarna beskrev. Det var en ovisshet om vad som skulle ske i framtiden. 
Anställningstryggheten i kommunen gjorde att flertalet inte var rädda för att bli utan jobb men 
de tyckte det var jobbigt att inte veta på vilken skola de skulle bli placerade. De uttryckte även 
oro över hur svårt det var att planera arbete och inköp på skolan vid en långdragen 
nedläggningsprocess.  
 Cedering (2012) använder i sin uppsats Skolnedläggningar på landsbygden. 
Konsekvenser för vardagsliv och lokalsamhälle en tidsgeografisk analys för att belysa 
effekterna av skolnedläggningar. Uppsatsens fokus ligger på hushållsstudier och människors 
vardagsliv. Med Ydre kommun som utgångspunkt undersöker hon hur skolnedläggningar i 
landsbygdskommunen påverkar invånarnas vardagsliv i lokalsamhällena inom kommunen. 
Hon kommer fram till att en skolnedläggning leder till förändringar både för invånare och 
lokalsamhällen. Det kan ske förändringar i bland annat sociala kontakter, aktiviteter och 
rörelsemönster. Även stämningen i bygden kan komma att förändras vid en nedläggning. För 
invånarna i bygden sker det en förändring i tid och plats, förändringar i tidpunkter för de olika 
aktiviteter som utövas och de platser där invånarna vistas kan komma att ändras. Cedering 
(2012) tar även upp hur en skolnedläggning kan påverka andra parter som inte är direkt 
berörda, till exempel att den lokala handlaren kan få minskad försäljning och tvingas lägga 
ner när invånarnas rörelsemönster förändras. I Ydre kämpade många upprörda föräldrar för att 
få behålla sina byskolor då de kände starkt för dessa. Cedering (2012) skriver att 
upprördheten hos föräldrarna till en viss del hade kunnat undvikas om kommunen varit 
tydligare med beslutsunderlag och informationen kring nedläggningarna. 
 I uppsatsens avslutande diskussion skriver Cedering (2012, ss 121-122) 
Skolnedläggningar är inte längre bara ett landsbygdsproblem utan nedläggningar sker även i 
stadsmiljöer. Det finns behov av studier kring vardagliga konsekvenser av skolnedläggningar 
i stadsområden.  
 Fenomenet med skolnedläggningar tas även upp i Engberg m.fl. (2012) studie Closing 
schools in a shrinking district: Do student outcomes depend on which schools are closed? 
Studien tar upp hur flertalet skolor runt om i USA tvingats till nedläggning på grund av 
minskande befolkning på berörda orter, konkurrens från friskolor och politiska program som 
har som mål att få bort lågpresterande skolor. Studien fokuserar på det sistnämnda, 
lågpresterande skolor, i en stadsdel i USA som valde att vid minskande elevantal låta 
skolornas prestation avgöra om de skulle läggas ner eller inte. Målet i stadsdelen var att flytta 
eleverna till mer högpresterande skolor. Studien syftar till att se på nedläggningars inverkan 
genom att titta på elevers skolresultat. Resultaten visade att elever som tvingats byta skola på 
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grund av skolnedläggningar kan uppleva negativa effekter på både provresultat och närvaro. 
Sämre provresultat kan dock minimeras om eleverna flyttar till högpresterande skolor. Den 
minskade närvaron försvinner under det första året i den nya skolan. Författarna hittade dock 
inte några negativa effekter för eleverna på den skolan som tog emot de 
nedläggningsdrabbade eleverna.  
 
 
4. FÖRÄNDRINGAR I DET SVENSKA SKOLVÄSENDET 
 
I detta kapitel beskrivs tre förändringar i det svenska skolväsendet - kommunaliseringen, 
friskolereformen med det fria skolvalet och införandet av lärarlegitimation. 
 
4.1 Kommunaliseringen 
Under år 1989/90 skedde den så kallade kommunaliseringen av det offentliga skolväsendet i 
Sverige. Kommunaliseringen innebar att ansvaret för skolan, som hittills varit uppdelat 
mellan kommun och stat, nu fick kommuner som huvudman. Statens roll övergick från 
detaljstyrning av skolväsendet till endast ett nationellt regelverk med mål- och 
resultatstyrning. Kommunerna fick stor frihet i hur de organiserade och anpassade sin 
undervisning för att stämma överens med regelverket. Staten skulle fungera som en granskare, 
genom bland annat Skolinspektionens kontroller, för att säkerställa en likvärdig utbildning 
(Utbildningsdepartementet Kommittédirektiv. Dir 2012:84).  

I och med att kommunerna fick mer inflytande över skolan avvecklades samtidigt den 
statliga regleringen av anställningar inom skolan. För att kommunerna skulle kunna anpassa 
och organisera sin verksamhet och undervisning förändrades anställningsvillkoren för 
anställda inom skolväsendet. Reformen innebar även ett nytt statsbidragssystem som togs 
fram och skulle bidra till en bättre hushållning av statens allmänna medel genom att undvika 
omfattande administrativa kostnader som till exempel detaljstyrda riktade bidrag. Dessa 
bidrag bidrog även till låsningar eftersom något som är detaljstyrande är svårt att förändra 
(Sveriges Kommuner och Landsting, 2011).  
 
4.2 Friskolereformen och det fria skolvalet 
En friskola eller fristående skola är en skola som drivs av en privat aktör istället för en 
offentlig huvudman. Elever har rätt att välja friskolor som är godkända av Statens 
Skolinspektion vare sig de ligger inom eller utanför hemkommunen. Skolinspektionen kan 
även bestämma att skolan har rätt till det kommunala bidrag som hade getts om eleven gått i 
en kommunal skola, så kallad skolpeng. Hemkommunen kan därför bli tvungen att betala ut 
skolpengen till friskolan (Friskolornas riksförbund, 2009). 

Den så kallade friskolereformen trädde i kraft den 1 juli 1992 under Carl Bildts 
borgerliga fyrpartiregering (Sandström, 2002 & Nilsson, 2011). Reformen syftade till att 
friskolor skulle få samma ekonomiska villkor som kommunala skolor (Sandström, 2002). Det 
lagstiftades då om att friskolorna skulle få 85 % av det kommunala bidrag, skolpengen, som 
varje skolelev får från sin hemkommun. De fyra borgerliga partierna, som satt i 
regeringsställning, hade alla olika synpunkter på reformen. Moderaterna ville skydda de 
befintliga privatskolorna, Kristdemokraterna sa ja till reformen med förhoppningen att öppna 
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kristna skolor och Centerpartiet var emot friskolereformen då de trodde att den skulle 
innebära att byskolor skulle behöva läggas ner (Skolministeriet: Friskolereformen, 2011). Det 
mesta av det faktiska arbetet utfördes av Folkpartiet (Nilsson, 2011). En av anledningarna till 
att de ville få igenom reformen var för att de ville bevara Waldorfpedagogiken. Både 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet var mer eller mindre emot reformen, men när Göran 
Persson blev statsminister år 1994 ändrades reformen ändå till att skolpengen skulle höjas till 
100 % (Skolministeriet: Friskolereformen, 2011). Detta för att Miljöpartiet som i vanliga fall 
samarbetar med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tog alliansens sida och röstade ner 
oppositionen (SVT Nyheter, 2013).  

Läsåret 2012/13 gick 13,3 % av Sveriges grundskoleelever i en friskola. Största andelen 
friskolor ligger i städer ledda av Stockholm, Göteborg och Malmö. Majoriteten av de 
fristående skolorna har aktiebolag som huvudmannaform (Friskolornas riksförbund, 2013).  

Evy Lindström och Eije Ahonen Pettersson startade Sveriges första friskola, Borns 
friskola i Nora. Den kommunala skolan lades ner i april 1992 men fick sedan chansen att 
öppna igen till hösten 1992 då friskolereformen trädde i kraft samma år den 1 juli. Många 
trodde inte vid uppstartandet av denna friskola att den skulle överleva under en längre tid men 
än idag är den i bruk och hade år 2011 73 elever (Skolministeriet: Friskolereformen, 2011). 
Lindström och Ahonen Pettersson säger i UR-radions reportageserie Skolministeriet: 
Friskolereformen (2011) att de är väldigt förvånade över friskolornas utveckling. De var säkra 
på att friskolorna bara skulle vara till för att rädda byskolor som var nedläggningshotade och 
inte finnas i städer som vinstdrivande företag.  

Regeringens proposition 1991/92: 95 om valfrihet och fristående skolor innehåller inte 
endast friskolereformen. Det lagstiftades inte bara om valfrihet mellan fristående skolor och 
kommunala skolor utan även direktiv angående elevers bundenhet till 
skolupptagningsområden förändrades. Föräldrar och elever skulle inom kommunerna kunna 
välja den skola som passade eleven bäst, trots att det inte var den skola eleven var hänvisad 
till. Detta öppnade även möjligheten att välja en kommunal skola i en annan kommun, vilket 
sågs som en viktig del för att ge ny kraft åt skolväsendet. Ett aktivt skolval skulle skapa ett 
engagemang från föräldrarna för barnens skolgång samt ökad lyhördhet från skolor och 
kommuner (Regeringens proposition 1991/92: 95).  
 
4.3 Införandet av lärarlegitimation 
För två år sedan infördes en lärarlegitimation som syftar till att lärare och förskollärare i 
Sverige ska ha den behörighet som krävs för den undervisning de utövar och betygsätter 
(Skolverket, 2013). Med hjälp av det så kallade Lärarlyftet erbjöds lärare utbildning för att bli 
behöriga. Även fritidspedagoger utbildades i ett eller flera praktiska eller estetiska ämnen för 
att få möjlighet att bli behöriga (Utbildningsdepartementet. Regeringsbeslut 1:9).  

Lärarlegitimationen visar vilka årskurser, ämnen och skolformer lärarna får undervisa 
och betygsätta i. Reglerna säger, att för att kunna få en tillsvidareanställning efter den 1 
december 2013, måste man ha en giltig lärarlegitimation. Har man dock anställts och inte bytt 
anställning före den 1 juli 2011 får du fortsätta undervisa och betygsätta fram till den 20 juni 
2015 utan legitimation (Skolverket, 2013).  
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Vid lagstiftningen om lärarlegitimationen var partierna i Sveriges riksdag mer eller 
mindre överens om att det är en viktig och nödvändig reform. Stor del av den kritik som 
framförts har handlat om hur det gick till när reformen trädde i kraft. Bland annat riktas kritik 
mot att den genomfördes så pass snabbt att skolorna inte hann anpassa sig (Riksdagen, 2013).  

I Sollefteå kommun pågick det i början av 2013 en diskussion angående den 
nedläggningshotade grundskolan Resele Skola. Då skolan kunde få svårigheter att anställa 
behöriga lärare i alla ämnen fanns en diskussion om eventuell nedläggning. Vid en debatt, i 
P4 Västernorrland, diskuterar Lena Asplund från Moderaterna och Eva Sonidsson från 
Socialdemokraterna frågan. Asplund menar bland annat att det är dåligt att Sollefteå kommun 
har anställt lärare som inte är behöriga och att de har haft gott om tid på sig att låta sina lärare 
vidareutbildas genom bland annat Lärarlyftet II. Sonidsson säger däremot att det största 
problemet är att staten inte har gett kommunerna tillräckligt med pengar vilket leder till 
skolnedläggningar (Riksdagspolitiker om hur skärpta krav påverkar små skolor, 2013). Resele 
skola klarade sig dock undan nedläggning då kommunstyrelsen i Resele gick in och 
meddelade att barn- och skolnämnden hade fel. Beslutet motiverades med att de i 
kommunstyrelsen så långt som möjligt vill ha kvar service och skolor i byarna (Allehanda, 
2013).  
 Problemet med nedläggning av små skolor är inte bara ett glesbygdsproblem utan är ett 
problem för många av Sveriges kommuner vilket John Henrik Bergström vid Sveriges 
Kommuner och Landsting säger till tidningen Lärarnas Nyheter. I Sverige fanns läsåret 
2011/12 769 stycken små grundskolor, av dessa var 531 kommunala. Flest små skolor fanns 
det i Stockholm med 13 % och Västra Götaland med 12,7 %. Små skolor menas i detta 
sammanhang skolor som har 50 eller färre elever (Lärarnas Nyheter, 2013).  
 
 
5. SKOLNEDLÄGGNINGAR I UPPSALA 
 
Detta kapitel behandlar Brantingsskolans nedläggning i Sala backe, Uppsala. Kapitlet inleds 
med en kort sammanfattning om Uppsala kommun, tätort och den kommunala 
beslutsprocessen för att sedan beskriva olika aspekter av nedläggningen. 
 Uppsatsens fokus är Uppsala tätort, närmare bestämt skolorna Heidenstamsskolan, 
Gränbyskolan, Brantingsskolan, Årstaskolan, Johannesbäcksskolan, Nannaskolan och 
Tiundaskola som finns utmärkta på karta, se figur 1.  
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Figur 1. Uppsala tätort. Uppsala tätort med skolor berörda av Brantingsskolans nedläggning 
utmärkta. (Karta: Uppsala kommun) 
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5.1 Uppsala  
Uppsala kommun med sina drygt 200 000 invånare är Sveriges fjärde största kommun. I 
Uppsala, residensstaden för Uppland, sitter länsstyrelsen (Uppsala kommun, 2012-08-27). 
Kommunen består av flera tätorter där Uppsala är den största med 154 776 invånare år 2012 
(Uppsala kommun, områdesfakta 2013). Befolkningskurvan i Uppsala stad/tätort går uppåt 
och har inte minskat sedan år 1983. År 1990 bodde det 117 074 invånare i Uppsala stad för att 
sedan år 2000 ha ökat till 134 338 för att slutligen år 2012 komma upp till 154 776 invånare 
(Uppsala kommun. Befolkningsutvecklingen i Uppsala kommun och tätort 1920-2012).  
 Det finns 35 stadsdelar inom Uppsala tätort. De andra tätorterna i kommunen ligger i 
landsbygdsområden (Uppsala kommun, 2013-06-25). Inom Uppsala kommun finns det ingen 
direkt definition av tätort och landsbygd. Indelningen mellan dessa används som en funktion 
vid planering och befolkningsprognoser. Kommunens indelning skiljer sig därför från SCB 
som har en striktare indelning, i deras skulle till exempel Sävja vara en egen tätort och inte 
tillhöra Uppsala tätort (Pettersson, 2013). 
 I Uppsala kommun finns det 76 grundskolor varav 55 kommunala och 21 fristående. Av 
dessa ligger 30 respektive 18 i Uppsala tätort (Uppsala kommun, 2012). De senaste tio åren 
har tre nya kommunala grundskolor startats upp i tätorten Uppsala, under denna tid har sju 
stycken avvecklats. Under samma period har sex stycken fristående grundskolor startats och 
friskolan ”Livets ords kristna skola” har delat upp sig i fem olika enheter. Inga friskolor har 
avvecklats inom grundskolan de senaste tio åren (Öqvist, 2013).  
 
5.2 Den kommunala beslutsprocessen 
Skolan i Sverige är en offentlig verksamhet som styrs av staten genom politiska beslut fattade 
av riksdag och regering. Statens styrning kan bland annat handla om organisation av 
skolverksamhet och dess innehåll. Det utformas regler och rekommendationer från stat för hur 
myndigheter, kommuner och enskilda skolor ska organisera sin verksamhet (Jarl, M. m.fl, 
2007) 
 Beroende på den rådande frågan kan beslut inom kommunen fattas av antingen 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnd, tjänstemän eller av förtroendevalda (Uppsala 
kommun, 2013-01-16). Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen 
och är det organ som fattar flest viktiga beslut. Dess ledamöter väljs av invånarna i 
kommunen var fjärde år. Kommunfullmäktige ansvarar bland annat för att välja ut ledamöter 
och ersättare till nämnder (Sveriges kommuner och landsting, 2013). Det finns olika slags 
nämnder. Vård och Bildning i Uppsala är en så kallad produktionsnämnd vars uppgift är att se 
till att verksamheten i kommunen bedrivs på bästa sätt. Det finns även uppdragsnämnder 
såsom till exempel Barn- och ungdomsnämnden och Plan- och byggnadsnämnden. De ser till 
att kommunala förvaltningar och privata företag förser kommunens befolkning med service 
(Uppsala kommun, 2013-03-18).  
 I Brantingsskolans fall, och för skolnedläggningar generellt sett i Uppsala, påbörjades en 
utredning som kallas ”Strategisk försörjning av pedagogiska lokaler – förskola och 
grundskola”. Vid utredningen togs olika förslag fram. Efter utredningen fördes en dialog där 
bland annat synpunkter från allmänheten togs emot för att sedan sammanställas (Skoglund, 
2013). I Brantingsskolans dialog gick man bland annat igenom inventering och underlag, 
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osäkerhetsfaktorer såsom framtida bostadsbygganden, antal platser i fristående grundskola 
och det fria valet av skola och en analys av utredningen och dess grunder (Uppsala kommun. 
Strategisk försörjning av pedagogiska lokaler – Dialog Branting). Skolan gick även igenom 
en så kallad riskbedömning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter, en verksamhetsanalys och 
en barnkonsekvensanalys (Skoglund, 2013).  
 I Uppsala kommun är det styrelsen för Vård och Bildning som fattar besluten för 
förskolan och grundskolans planering av lokaler. De politiker som sitter i styrelsen ska ta 
ställning till förslag för åtgärder av lokaler och även bestämma om det är något annat inom 
området som behöver satsas på (Uppsala kommun, 2013-10-03). Innan beslutet tas sker ett 
samråd med politiker från både produktionsnämnden styrelsen för Vård och Bildning och 
uppdragsnämnden Barn- och ungdomsnämnden. Under samrådet diskuterades olika politiker 
från de både nämnderna förslaget. I Brantingsskolans samrådsprotokoll klargjordes det att de 
närvarande politikerna höll med om att skolan skulle avvecklas och att eleverna skulle flytta 
till Nannaskolan (Uppsala kommun, 2013-02-06)  
 
5.3 Nedläggning av Brantingsskolan  
Brantingsskolan, även kallad Brantan, var en högstadieskola byggd år 1958, i stadsdelen Sala 
backe i Uppsala som lades ner år 2013 efter att ha hotats av nedläggning i många år. År 2008, 
under föregående mandatperiod, kom Brantingsskolan ännu en gång upp på politikernas 
agenda och det beslutades att skolan skulle läggas ner (Hamenius, 2013). Enligt Cecilia 
Hamenius, Folkpartiet, som är ordförande i nämnden Vård och bildning, var det en infekterad 
strid med protester. Brantingsskolan kom dock inte att läggas ner år 2008 eftersom Folkpartiet 
helt plötsligt vände i frågan och röstade för att behålla skolan. Detta beslut höll Hamenius inte 
med om, varken då eller nu, eftersom skolan redan år 2008 gick med 2 miljoner i förlust. 
Hade verksamheten fortsatt hade Brantingsskolan år 2014 varit uppe i en förlust med 5 
miljoner kronor som då skulle täckas av kommunens andra grundskolor. Hade grundskolorna 
i kommunen gått med 5 miljoner förlust hade det inneburit att de inte hade kunnat köpa lika 
många böcker, de hade kanske inte kunnat få nya bänkar och det hade funnits en risk att man 
behövt skära ner på personal (Hamenius, 2013).    
 Andreas Kembler, före detta rektor på Brantingsskolan, säger att år 2008 gick föräldrar 
och elever ut och protesterade mot att skolan skulle läggas ner. Med minsta möjliga marginal 
stoppades beslutet om nedläggning när Folkpartiet bytte åsikt. Problemet var att man 
egentligen inte beslutade att skolan skulle få vara kvar utan man sköt istället fram beslutet, det 
blev ett så kallat icke-beslut. Kembler kallar det att man la beslutet i malpåsen och att det 
resulterade i att det mellan åren 2008-2013 inte satsades någonting på Brantingsskolans 
lokaler, vilka redan år 2008 var i dåligt skick. Brantingsskolan var från år 2008, när det första 
beslutet togs för att sedan dras tillbaka, till år 2013, då det slutgiltiga beslutet kom, med om 
flera motgångar som bland annat flytt av låg- och mellanstadium och rykten om mögel.  
 Politikerna i Uppsala var inte eniga om beslutet år 2013. Miljöpartiet och Vänsterpartiet 
gick emot och sa nej till nedläggning. Deras argument var att det kunde komma ett framtida 
behov av skola i området då nybygge planeras. Socialdemokraterna var däremot på alliansens 
sida och ville lägga ner Brantingsskolan (Boström, Agneta). Agneta Boström, 
Socialdemokraterna, som är vice ordförande i nämnden Vård och Bildning i Uppsala 
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kommun, förklarar att fastighetsunderhållet på skolorna i kommunen överlag varit eftersatt 
och att elevunderlaget på skolan var för litet. Man bedömde att det inte gick att bedriva en bra 
undervisning för de pengar man fick in. Hon säger: jag tycker det är bättre att pengarna går 
till undervisningen än till halvtomma lokaler. Hon nämner även att om det fanns något man 
kunde gjort bättre i processen kring Brantingsskolan hade det varit att renovera i tid.  
 
5.3.1 Motgångar för Brantingsskolan 
Hillevi Rangström, före detta biträdande rektor på Brantingsskolan, berättar att tjänstemännen 
beslutade att Brantingsskolans låg- och mellanstadium skulle flytta till Johannesbäcksskolan. 
Detta för att göra plats på Brantingsskolan åt elever från Heidenstamsskolans högstadium 
(nuvarande von Bahrs skola) som skulle renoveras. Brantingsskolan vars lokaler hade plats 
för 600 elever var full under tre terminer. Mitt i det fjärde läsåret var Heidenstamsskolan 
färdigrenoverad och deras elever flyttades tillbaks. Rangström riktar kritik mot de högre 
tjänstemännens planering eftersom Brantingsskolan med sina stora lokaler helt plötsligt stod 
nästan tom och säger: det var ungefär som en liten överraskning att: oj då, var ni (anm. 
Brantingsskolan) så här få, ni kommer aldrig ha råd att betala hyran… 
 Andreas Kembler förklarar att han tillsattes som rektor hösten 2011, precis efter att 
eleverna från Heidenstamsskolan hade lämnat lokalerna, med uppdraget att få 
Brantingsskolan att gå runt ekonomiskt. Hans första uppgift blev att göra sig av med personal. 
Skolan gick från nästan 40 tjänster till cirka 25 stycken. Han var orolig över hur 
nedskärningen skulle prägla skolan som arbetsplats och menar att det, även om man varje dag 
märkte att det var för mycket personal för skolans elevantal, var en uppslitande process. 
Kembler benämner den här tiden som slutet för Brantingsskolan. När juni 2012 kom hade 
man upptäckt mögel i Årstaskolan och det kom ett direktiv till Brantingsskolan att de skulle ta 
emot Årstaskolans elever eftersom Brantingsskolan hade outnyttjade lokaler. Det var ett starkt 
engagemang från föräldrar på Årstaskolan som inte var nöjda med att flytten gick till 
Brantingsskolan. Plötsligt gjordes det även mätningar av mögel på Brantingsskolan, Kembler  
berättar om det så här: … helt plötsligt så sa de att vi har mätt era lokaler… Och för mig som 
rektor, som är ansvarig för arbetsmiljöfrågor, var det en överraskning. Jag menar, vem har 
varit inne och petat i min skola, det blev lite underligt. Flytten av Årstaeleverna stoppades och 
de fick istället baracker där de kunde bedriva sin verksamhet. Brantingsskolan som precis 
skulle börja rekrytera elever inför höstterminen 2012 gjorde upp en krisplan ifall de skulle 
tappa allt för många elever. I augusti kom beskedet att skolan behövde evakueras och 
Kembler med personal satt och väntade på en evakueringsplan men ingen sådan kom. Istället 
visade det sig att möglet försvann när man skruvade upp ventilerna. Kembler ville då gå ut i 
media och berätta att Brantingsskolan inte var drabbad av mögel men detta ville inte 
fastighetsägaren, Uppsala Kommun Skolfastigheter AB.  
 Två-tre månader senare kom beskedet om att Brantingsskolan skulle läggas ner. När 
Kembler pratar om allt som hände försöker han dock vända det till något positivt. Han 
kommenterar den sista tiden på Brantingsskolan på följande vis:  
 
 …det är helt fantastiskt att drygt 200 elever, som trots allting som hänt Brantan fortfarande gick där.  
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Beslutet att lägga ner 2008, den organisatoriska förvirringen som rådde – bara det sista året med mögel, 
evakuering och inte evakuering fram och tillbaks. Det var helt fantastiskt, det var fasen drygt 200 
ungdomar som ville läsa på Brantan och några av dem ville inte heller därifrån när beslutet kom… 
(Kembler 2013-11-29). 

 
5.3.2 Lokalplanering för sjunkande elevantal 
Elevantalet spelar en stor roll när det kommer till skolnedläggningar både i stadsmiljö och på 
landsbygden. I Uppsala är det för tillfället ett väldigt tryck på förskolan medan det i 
gymnasieklasserna är ett vikande elevantal. Detta är naturligt eftersom barnkullarna varierar 
och så kommer det att gå av och an (Hamenius, 2013). Därför är det viktigt med 
lokalplanering och det finns två grundläggande värden som Hamenius, Folkpartiet, tror 
kommer vara svar på många frågor inom den framtida samhällsplaneringen. Det ena är att 
man inte ska bygga helt nya skolor på nya skolorter utan istället bygga ut befintliga skolor. 
Viktigt är även att den befintliga skolan inte byggs ut för snabbt. Man måste planera 
långsiktigt för att kunna skriva av sina investeringar och inte behöva hyra lokaler för bara 
några få år då detta i längden blir mycket dyrare. När man planerar långsiktigt är det viktigt 
att tänka på hur man planerar bostadsområden, var man lägger dem och vad man behöver ha 
för verksamhet. I Uppsala, menar Hamenius, att man planerar så att de nya bostadsområdena 
främst hamnar där det finns befintlig kollektivtrafik eller där kollektivtrafik planeras byggas 
ut. Den andra grundläggande värderingen är att lokaler som byggs ändamålsenligt för skola 
ska ha tre syften. Första är att, lokalerna ska vara bra ur en pedagogisk synvinkel. Det andra, 
som hänger samman med det första, är att det ska finnas en god IT-miljö i lokalerna. Det 
tredje syftet är att skolan ska ses som ett dragspel som ska kunna tänjas och krympas ihop 
efter behov. Olika årskurser ska bland annat kunna samsas i de lokaler som finns (Hamenius, 
2013).  
 Hamenius tror inte att tillväxten av friskolor har spelat någon större roll i Uppsala. Hon 
berättar även att Socialdemokraterna hävdar att om friskolorna inte funnits så hade det funnits 
2000 elever till som gått på de kommunala skolorna och det håller hon med om. Vidare säger 
hon att allt i grunden handlar om planering av lokaler. Att man skulle inskränka det fria 
skolvalet och friskolor med argumentet att kommunen inte kan hantera planering av lokalerna 
tycker hon är mycket dåligt. Hon menar att friskolorna är bra på att flytta runt och att det 
sällan är protester eftersom elever väljer dessa skolor på grund av deras innehåll. De 
kommunala skolorna väljs mest på grund av närheten till hemmet. Hon avslutar med påpeka 
att det är självklart att kommunala skolor och friskolor konkurrerar mot varandra men att man 
måste komma ihåg att de flesta faktiskt fortfarande väljer den kommunala skolan (Hamenius, 
2013).  
 Boström menar att friskolereformen har gått för långt och att det fria skolvalet är en 
faktor som skapar segregation och därför bör kommunen ska ha mer inflytande över dessa. 
Hon tillägger att friskolereformen är en anledning till att kommunala skolor läggs ned, men 
att det i nuläget gäller mest gymnasier eftersom det är där elevkullarna är som minst.  
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5.3.3 Förtroendet för politikernas beslut  
I Brantingsskolans fall var det just ett sjunkande elevantal i samband med dåliga lokaler som 
gjorde att skolan behövde läggas ner (Rangström, Hillevi). Rangström säger att byggnaden 
länge varit i dåligt skick men att fastighetskontoret heller aldrig velat satsa på byggnaden på 
grund av det ständiga hotet om nedläggning. Att skolan stod på attraktiv tomtmark tror hon är 
ännu en orsak till att fastighetskontoret inte investerade i renovering av byggnaden. Hon 
berättar att Cecilia Forss, Moderaterna, ordförande i Barn- och ungdomsnämnden i Uppsala 
råkade försäga sig vid medborgardialogen inför Brantingsskolans nedläggning. En i 
personalen hade frågat Forss vad som skulle hända med lokalerna efter nedläggningen varpå 
Forss svarar att får hon som hon vill kommer det att byggas bostäder. Rangström förklarar 
sedan att Forss snabbt ändrade sig och la till att det här inte var Moderaternas åsikt utan 
hennes egen. Rangström riktar även följande kritik: 
 

Det har varit ett spel bakom kulisserna på något sätt, alltså att det inte är någon idé att satsa på 
Brantingsskolan. Vi [anm. politikerna] vill inte renovera de här lokalerna, det kostar för mycket, alltså gör 
ingenting, flytta inte dit utan låt skolan självdö vad det gäller elevantalen (Rangström 2013-11-29). 
 

Mats Lindqvist, tidigare anställd på Brantingsskolan och nyanställd på Nannaskolan, berättar 
att beslutet om nedläggningen inte kom som en blixt från klar himmel. När skolan förr varit 
nedläggningshotad hade lärarkollegiet, föräldrar och elever samlat in underskrifter och gått 
demonstrationståg till Stora torget i Uppsala men den här gången var det annorlunda. Med det 
sjunkande elevantalet och skicket på skollokalerna gick budgeten helt enkelt inte ihop. 
Lindqvist har en teori om att man uppifrån hade bestämt sig redan innan beslutet kom. Han 
menar att en rad tidigare beslut har utarmat skolan. Förr hade Brantingsskolan resande elever 
från andra stadsdelar, en låg- och mellanstadieskola, särskoleklasser och förberedelseklasser 
och det är så han menar att en skola kan förtätas. Utan de här klasserna förlorade skolan 
mycket pengar. Han tror att det fanns andra intressen, som att man vill exploatera marken, 
som spelade stor roll vid beslutet om nedläggning (Lindqvist, 2013). Lindqvist målar även 
upp en jämförelse mellan Brantingsskolan och Nannaskolan för att belysa problematiken: Om 
en elkontakt går sönder på Nannaskolan är kommunen här efter två timmar och lagar den. 
När en elkontakt gick sönder på Brantingsskolan tog det två månader innan de kom och 
lagade den. 
 Hamenius påpekar även att Brantingsskolans resultat på de nationella proven inte var 
tillräckligt bra och att detta tillsammans med det låga elevantalet inte utgjorde en tillräckligt 
bra pedagogisk miljö för eleverna. Hon hävdar att eleverna genom en flytt kan ingå i ett större 
pedagogiskt sammanhang. Rangström och Kembler däremot säger att Brantingsskolan hade 
en fin och väl fungerade verksamhet som trots motgångar visade sina bästa resultat på minst 
sex år under den sista terminen skolan var igång.  
 
5.3.4 Vad kommer hända när elevantalet växer igen? 
Ett sjunkande elevantal var ett av huvudargumenten till att Brantingsskolan lades ner. Men 
vad händer när elevantalet växer igen, vilket det förväntas göra? Hamenius beskriver fram till 
tre olika lösningar på problemet. Den första är att det finns ett gammalt 
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kommunledningskontor vid Brantingstorg (nära gamla Brantingsskolan) som kan byggas om 
till en mindre högstadieskola. Det andra alternativet är att bygga ut Årstaskolan till en 
högstadieskola då det finns gott om plats med stora grönområden. Det sista alternativet är att 
elever går till Johannesbäcksskolan som även den kan byggas ut till en högstadieskola. 
Hamenius säger: Jag har tre olika möjligheter och jag behöver alltså inte ha Brantingsskolan. 
Förstår du? Jag behöver inte behålla en skola i dåligt skick och rusta den för jättemycket 
pengar.  
 Kembler och Rangström uttrycker dock en oro för Sala backe som stadsdel nu när den 
står utan högstadieskola. Kembler förklarar att han inte förstår hur politikerna tänker när de 
mestadels planerar för lägre årskurser då dessa årskullar inom bara några få år kommer att 
befinna sig i högstadieåldrar. Det tillsammans med de byggnadsplaner av bostäder som just 
nu pågår mellan stadsdelarna Sala backe och Årsta gör att det snart kan bli en brist på skolor 
även om det finns andra skolor runt omkring som kan ta emot elever, tror Kembler.  
 
5.3.5 Flytten till Nannaskolan 
Henrik Ljungblom, rektor på Nannaskolan i centrala Uppsala berättar att eleverna som gick på 
Brantingsskolan blev hänvisade till hans skola. Nannaskolan delade tidigare sina lokaler med 
friskolan Raoul Wallenberg som flyttade sin verksamhet när det blev klart att det skulle göras 
plats för Brantingsskolans elever. Ljungblom säger att detta var en mycket bra lösning 
eftersom Nannaskolan, som är en relativt nyöppnad skola, var i ett skede där de ville 
expandera och behövde fler elever. Syftet med Nannaskolan har hela tiden varit att använda 
hela byggnaden för eget bruk men det är enligt Ljungblom svårt att starta en skola med alla 
eleverna på en och samma gång. Ofta börjar man med lite yngre årskurser och man tar till 
exempel sällan in niondeklassare. Anledningen till detta är att man vill att eleverna ska få 
kontinuitet i sin skolgång (Ljungblom, 2013). 
 Innan flytten lades mycket kraft på att välkomna Brantingsskolans personal, elever och 
föräldrar. De bjöds in till Nannaskolan på informationsmöten. Nannaskolans föräldrar 
däremot informerades på skriftlig väg via e-mail och brev. Tillvägagångssättet har varken 
kritiserats eller ifrågasatts (Ljungblom, 2013). Att Nannaskolans föräldrar och elever inte fick 
lika mycket information som Brantingsskolans kommenterar Ljungblom så här:  
 

Hade vi haft något informationsmöte för Nannaskolans föräldrar hade det signalerat att det är ett problem. 
Vad hade det signalerat? Jo, att det är en stor grej. Här kommer en massa konstiga, hemska människor 
och elever från en annan skola och invaderar oss… jag tyckte inte att det kändes relevant på något sätt, 
för det här var inget problem. Det här var ju hur bra som helst, men samtidigt måste man möta föräldrars 
oro och funderingar också (Ljungblom 2013-11-26). 

 
På den medborgardialog som hölls inför Brantingsskolans nedläggning var det 44 stycken av 
de dryga 200 elevernas föräldrar som kom. Ingen verkade ha något att säga till om angående 
beslutet (Hamenius, 2013). Kembler säger att föräldrarna på Brantingsskolan inte tillhör de 
”starka” i Uppsala och därför kan ha svårt att göra sina röster hörda.   
 Lindqvists uppfattning är att Nannaskolan var det bästa alternativet för Brantingsskolans 
elever eftersom skolan ligger mitt i centrala Uppsala och har ett stort upptagningsområde. Det 
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stora upptagningsområdet tillsammans med att skolan är relativt nyöppnad med ganska ny 
personal gör att det inte har hunnit bli någon inarbetad ”Nannakultur”, vilket gör att det inte 
blir någons hemmaplan. Detta gjorde det även lättare för den del av Brantingsskolans personal 
som följde med i samband med flytten att kunna ta med sig sitt arbete och sina idéer till 
Nannaskolan (Lindqvist, 2013). Lindqvist säger även att detta var mycket tack vare 
skolchefen som varit väldigt tydlig med att det är två skolor som slås ihop till en skola, inte 
två helt olika skolor som ska vara verksamma sida vid sida.      
 
5.3.6 Personalen på Brantingsskolan och Nannaskolan 
Ljungblom förklarar att eftersom hela Brantingsskolan skulle flytta in i Nannaskolan blev det 
som en sammanslagning av två skolor. Nannaskolans personal och Brantingsskolans personal 
likaställdes i en pott. Det var de två rektorerna som fick uppdraget att ta beslut om vilka lärare 
som skulle följa med flytten (Kembler, 2013). Av Brantingsskolans personal var det ungefär 
hälften som följde med flytten. Resterande slutade läraryrket helt, gick i pension eller frivilligt 
sökte andra tjänster. Det var ett fåtal som blev omplacerade till andra skolor. Det var även ett 
antal av Nannaskolans lärare som fick byta jobb till fördel för Brantingsskolans personal 
(Rangström, Hillevi). Vid valet fanns det kriterier som prioriterades olika. Man utgick från 
behörighet, alltså att lärarna hade den utbildning som passade tjänsten samt elevernas behov, 
som vägde tungt vid valet (Ljungblom, 2013). Ljungblom uttrycker sig: jag hade ju en ganska 
delikat uppgift. Jag fick alltså välja de bästa lärarna på två skolor. I slutändan blev det så, 
när han pratar om rektorernas uppdrag. När Nannaskolan startade verksamheten hösten 2013 
var den en av få skolor som kunde säga att de hade 100 % behöriga lärare. Även 
Brantingsskolan hade en stor del behöriga lärare innan nedläggningen, med 98 % (Kembler, 
2013).  
 När en nedläggning sker påverkas även personalen, vilket Lindqvist poängterar. Han 
förklarar att det inte var en direkt oro över att förlora jobbet, eftersom man är anställd av 
kommunen och inte skolan. Det fanns dock, mellan februari när beslutet togs, fram till 
nedläggningen innan sommaren en ovisshet eftersom personalen inte visste var de skulle 
hamna (Lindqvist, 2013). 
 
5.3.7 Effekter för eleverna 
Brantingsskolan hade flera olika idrottsinriktningar att välja mellan. Därför valde en del av 
eleverna Gränbyskolan i Gränby och Tiundaskolan i Luthagen som har liknande profiler 
istället för Nannaskolan. På Brantingsskolan gick även elever från kommuner utanför Uppsala 
och de flesta av dem valde vid nedläggningen att gå tillbaka till sina hemkommuner 
(Kembler, 2013). Inför höstterminen 2013 bestämdes det att klasserna i årskurs åtta och nio 
från Brantingsskolan skulle behållas. Detta ledde till att skolan fick ”Brantingsklasser” och 
”Nannaklasser”. Det var delade åsikter om uppdelningen när detta bestämdes. 
Brantingsskolans dåvarande rektor, Kembler, tyckte att klasserna skulle mixas eftersom det 
inom Brantingsskolans klasser var tänkt att flytta om vissa elever inför kommande termin. 
Han förklarar att vissa elever har olika svårt för utmaningar, vissa konstellationer fungerar 
inte lika bra som andra (Kembler, 2013). Nannaskolans rektor, Ljungblom, tyckte däremot 
tvärtom. Dock säger han att han med facit i hand nog hade gjort annorlunda. Han hade 
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behållit niorna eftersom det var deras sista år tillsammans men mixat årskurs åtta. Att inte 
mixa har skapat grupperingar i form av klasser från de olika skolorna. Han poängterar dock 
att om man hade mixat hade nya svårigheter uppkommit som man inte kan förutspå vilket gör 
det svårt att veta vilket beslut som hade varit bäst (Ljungblom, 2013). Lindqvist som har 
daglig kontakt med eleverna menar att flytten till Nannaskolan inte har påverkat eleverna från 
Brantingsskolan särskilt mycket. Han säger att det finns en viss spänning med att komma till 
en ny skola, som dessutom ligger i stan. Han beskriver det så här: 
 

Det är klart det man kan vara orolig över att byta miljö, framförallt när man är ung men eftersom man har 
behållit sina gamla kompisar och i stor utsträckning sina gamla lärare så blir det inte lika dramatiskt som 
man först befarade. Men det är klart att många är ledsna över att ha lämnat Brantingsskolan, så är det, och 
många saknar den fortfarande, det var ju deras hem (Lindqvist 2013-11-26).  

 
Angående att eleverna blev förflyttade säger Lindqvist att det inte varit någon stor 
diskussionsfråga. Detta till stor del för att eleverna som gick på Brantingsskolan fick busskort 
vilket är en betydlig positiv förstärkare. Brantingsskolan hade ett stort upptagningsområde, 
bland annat stadsdelen Slavsta, och eleverna som kom därifrån hade bussavstånd till skolan 
redan i Sala backe, för dem har det därför inte spelat särskilt stor roll (Lindqvist, 2013). Efter 
det fria valet infördes har skolskjutsreglementet ändrats så att alla elever har rätt till busskort 
om de har minst fyra kilometer till skolan även om de väljer en annan skola än den de blivit 
hänvisade till. Detta är något Ljungblom tycker är bra då det annars varit segregerande. Han 
menar att busskort kan vara en dold spärr för det fria valet eftersom ett uteblivit busskort kan 
leda till att elever måste välja bort skolor då de inte har råd att ta sig dit. En annan så kallad 
dold spärr av det fria skolvalet kan enligt honom vara att föräldrarna inte är tillräckligt 
pålästa. Han ställer sig frågan hur man ska hantera det politiskt när det finns föräldrar som 
inte tänker i sådana banor som att eleverna inte behöver gå i den skola som är närmast. Han 
nämner att det på Brantingsskolan fanns många föräldrar som inte verkade bry sig, som inte 
hade den ambitionen. Vilket ledde till Brantingsskolans nedläggning eftersom de starka 
föräldrarna bytte bort skolan. Ljungblom kommenterar det som hänt: ...det var det som hände 
med Brantingsskolan. Det är jättesynd för det var en jättebra skola med jättebra lärare och 
de hade förutsättningarna men skolan fick ett dåligt rykte och blev nedsliten (Ljungblom, 
2013). Rangström säger även att det var en del föräldrar som på grund av den osäkerhet som 
rådde angående Brantingsskolans framtid valde bort skolan. Rangström diskuterar även  hon 
busskorten för skoleleverna. Vid nedläggningen bestämdes det att alla på Brantingsskolan 
skulle få busskort läsåret ut. Hon riktar kritik mot detta genom att säga: 
  

Men det kommer ju inte vara så här framöver utan det är bara nu under en övergångsperiod, det här 
läsåret. Sedan kommer man gå tillbaks till det regelverk som finns vilket gör att det då kommer, om det 
inte finns någon högstadieskola i området, vara mycket elever som sitter och åker buss eller cyklar… 
(Rangström 2013-11-29). 
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5.3.8 När nedläggningsbeslutet togs 
Trots den kritik som riktats mot nedläggningen säger både Kembler och Rangström att 
nedläggningen sköttes väldigt bra när beslutet väl togs. Då gavs det tydliga direktiv och 
processen tog mindre än en termin. Informationen ut till personal fungerade bra och en dialog 
med medborgarna fördes. Resurser tillsattes för att hjälpa till med nedläggningen. Bland annat 
skapades en organisation där de två rektorerna tillsammans med grundskolans ledning satte 
upp riktlinjer för hur valet av personal skulle gå till. Det skapades även grupper med 
representanter av personal från båda skolorna för att göra sammanslagningen av skolorna så 
smidig som möjligt (Kembler, 2013).  
 Efter nedläggningen, när eleverna och verksamheten hade flyttat, var det Rangström som 
fick ansvaret att organisera tömningen av Brantingsskolan. Eftersom det var en gammal skola 
med stora lokaler fanns det mycket material lagrat. Det anlitades flyttfirmor som hjälpte till 
och mycket av inredningen övertogs av andra skolor. Rangström berättar att hon i ett tidigt 
skede frågade hur tom skolan behövde vara. Hon frågade vad som skulle hända med skolan 
efter avvecklingen med anledning att om den skulle rivas skulle de inte behöva ta ner allt som 
fanns på väggarna i form av hyllkonsoler och annat. Fastighetskontoret svarade att allting 
skulle bort. Rangström berättar att mycket tid och pengar gick åt till detta och de rensade 
skolan helt tom för att det bara några veckor senare skulle komma ett rivningsbesked. Detta 
ställer sig Rangström kritisk till:  
 

…var och en tänker bara på sitt område här, det är så otroligt typiskt Uppsala kommun tycker jag. Det är 
väldigt typiskt. Så många nivåer. Fastighetsbolaget är där, Vård och Bildning är här och mitt emellan finns 
någon slags hyresvärd som ska planera allting. Och man kan aldrig få svar på någon enkel fråga bara… 
(Rangström 2013-11-29) 

 
Som kapitel fem och exemplet med Brantingsskolan visar så innehåller en diskussion om 
skolnedläggning många olika synpunkter och värderingar. Det är svårt att avgöra vad som är 
rätt eller fel i den här typen av fråga om man själv inte är delaktig i beslutet och 
omorganiseringen. De olika synpunkter som uppsatsen har funnit speglar till stor del vilken 
sorts roll personen i fråga spelar i nedläggningen till exempel vilken tjänst eller politisk 
ståndpunkt man har.      
 

 
6. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
Genom att använda nyinsamlad förstahandsdata från egna intervjuer inom ämnet, vilket 
grounded theory förespråkar, märkte jag under studiens skrivande att det var väldigt många 
åsikter att ta hänsyn till. För att styrka och ge en bredare synvinkel på problematiken består 
uppsatsen även av andrahandsdata. Jag gick in i fallstudien med få förutfattade meningar då 
det här var en skolnedläggningsprocess som nyligen ägt rum och som jag inte kände till 
detaljer kring sen innan vilket även det är något som grounded theory förespråkar. Som 
Bryman (2011) skriver om grounded theory så använder många forskare bara sig av några få 
aspekter av den men får det sedan att se ut som de använt den fullt ut. Jag vill poängtera att 
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grounded theory i den här uppsatsen har använts på ett sätt som jag ansåg lämpligt anpassat 
till studiens storlek och tidsperspektiv. Den här avslutande delen kommer utifrån 
undersökningen av nedläggningen av Brantingsskolan att diskutera och reflektera över 
uppsatsens följande frågeställningar:  
 

 Hur såg skolnedläggningsprocessen ut?  
 Vad fanns det för svårigheter och möjligheter vid skolnedläggningen? 
 Vad finns det för bakomliggande orsaker till skolnedläggning i Uppsala? 

 
Brantingsskolan var en kommunal grundskola i Sala backe, Uppsala, som lades ner år 2013. 
Politikerna i styrelsen för Vård och Bildning i Uppsala kommun var inte eniga om beslutet 
angående nedläggningen. Miljöpartiet och Vänsterpartiet gick emot de andra partierna och sa 
nej med argumentet att de såg till det eventuellt kommande behovet av skola när området 
exploateras. Beslutet om nedläggning kom i februari 2013 och inför höstterminen stod skolan 
tom. Nedläggningsprocessen beskrivs som bra skött av politiker och tjänstemän och 
kritiserades inte. Den beskrivs som en process med tydliga direktiv och en bra organisation 
med tillsatta resurser som skulle göra nedläggningen smidigare. Bland annat fick de två 
rektorerna ansvaret att välja vilka lärare från de både skolorna som skulle börja jobba på den 
”nya” Nannaskolan som var en sammanslagning av både Brantingsskolan och Nannaskolan. 
Kriterierna de gick efter var lärarbehörighet och elevernas behov.  
 Kritiken som framförs, av fram för allt Kembler och Rangström, är tiden innan och efter 
beslutet. Då skolan under flera år varit nedläggningshotad har det satt sina avtryck genom vad 
uppsatsen benämner som Brantingsskolans motgångar med flytt av låg- och mellanstadium 
till Johannesbäcksskolan, Heidenstamsskolans plötsliga flytt och Årstaskolans uteblivna 
inflyttning på grund av ryktet om mögel. Under undersökningen kom flera åsikter fram om att 
politikerna lät skolan förfalla medvetet av bakomliggande orsaker såsom att skolan låg på 
attraktiv mark som kommunen ville exploatera. Mycket kritik riktas mot att det inte verkade 
som att någon brydde sig om Brantingsskolans lokaler från det första beslutet om nedläggning 
2008, som drogs tillbaks, fram till det sista och slutgiltiga beslutet 2013. Lindqvist jämförelse 
om trasiga eluttag i Nannaskolan och Brantingsskolan styrker detta påstående. Även 
efterarbetet av nedläggningen kritiseras. Rangström som hade ansvaret för tömningen av 
skolan när verksamheten flyttat säger att detta sköttes dåligt då hon inte fick några klara 
besked om vad som skulle göras och att det därför slösades mycket tid och pengar.  
 De officiella anledningarna till att skolan lades ner var dåliga lokaler och bristande 
elevunderlag. Merparten av de som intervjuades till undersökningen uttrycker ändå att 
politikerna körde ett spel bakom kulisserna och att det egentligen låg andra orsaker bakom 
beslutet. Frågor som ställs är bland annat hur lokalerna ens kunde få bli i så dåligt skick. 
Boström säger att underhållet av kommunens fastigheter har varit dåligt skött och att en sak 
de kunde gjort bättre är att ha renoverat i tid. Forss åsikt angående att om det blev som hon 
ville så skulle det byggas bostäder på marken är ett exempel på varför rektorerna på 
Brantingsskolan inte trodde på den officiella beslutsmotiveringen. Politikernas spel blir till 
slut en självuppfyllande profetia och detta är något jag tror kan påverka förtroendet för 
politikerna i kommunen till det sämre. Reflektioner kring kommuners ekonomiska argument 
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berörs även hos ortsbor vid fallet med Backa skola samt i studien av Ydre kommun (se 
Lundgren & von Schantz Lundgren, 2010 & Cedering, 2012). 
 När beslutet om Brantingsskolans nedläggning kom var reaktionerna små. 
Medborgardialogen hade bara ett fåtal deltagare, föräldrarna verkade helt enkelt inte bry sig 
om skolans framtid. Detta till skillnad från tidigare tillfällen när skolan varit 
nedläggningshotad då personal, elever och föräldrar samlat in underskrifter och demonstrerat 
för att behålla skolan. Att det inte var något motstånd den här gången gjorde att politikerna 
lättare kunde få igenom beslutet. Min uppfattning är att folk till slut blev så trötta på 
osäkerheten kring Brantingsskolans framtid att det var en lättnad när beslutet väl togs vilket 
går i linje med Cederings (2012) erfarenheter av tidsperspektivet vilket får känslor att svalna 
och nya rutiner skapas.  
 Det är tydligt att information är en viktig nämnare vid skolnedläggningar. I 
Brantingsskolans fall var det bristfällig information innan nedläggningen som ledde till 
förvirring hos anställda, elever och föräldrar. Även efter nedläggningen vittnas det om att 
informationen var dålig. Detta tror jag kan göra att berörda och även andra som hör talas om 
nedläggningen får en dålig bild av hur det gick till även om det egentligen gick smidigt och 
relativt smärtfritt till när besluten väl togs. Tidigare forskning tar även upp hur information 
kan påverka genom att göra berörda mer eller mindre upprörda (se Lundgren & von Schantz 
Lundgren, 2010 & Cedering, 2012).    
 Det utrycks en oro för att Sala backe som stadsdel kommer drabbas av negativa 
konsekvenser vilket kopplas samman med Vänsterpartiets och Miljöpartiets argument för att 
behålla skolan. Oron bygger på tankar om vad som ska hända med Sala backe när elevantalet 
ökar, vilket det kommer göra. Hamenius kommer med olika lösningar om hur de då kan 
bygga ut gamla skolor eller bygga om ett gammalt kommunledningskontor för att alla elever 
ska få plats i stadsdelen. Lokalplanering är ett nyckelord när det kommer till planering av 
skolor i kommunen. Vikten av att barnen ska ha nära till en grundskola ställs mot ett vikande 
elevantal och andra intressen så som markexpandering och kommunens ekonomi. Hamenius 
menar att man planerar långsiktigt och att detta är det absolut viktigaste för kommunens 
lokalplanering av skolor.  
 Nedläggningen av Brantingsskolan ledde inte bara till negativa effekter vilket är viktigt 
att poängtera. För Nannaskolan var beskedet om nedläggningen även positivt. De fick 
möjlighet att utnyttja sina lokaler utan andra verksamheter i byggnaden och de lyckades även 
som nystartad skola snabbt komma upp i ett stort elevantal med alla högstadiets årskurser. 
Exploateringen av marken kan även ses ur ett positivt perspektiv då det som tidigare nämnts 
är attraktiv mark för många att bo på då ett växande Uppsala är i behov av fler bostäder. 
Frågan är hur man ska planera när bostäder byggs och människor flyttar till stadsdelen vilket 
med största sannolikhet kommer att leda till ett växande behov av skola i närområdet. 
Planering av bostäder sker i allmänhet nära befintlig kollektivtrafik eller där kollektivtrafiken 
planeras byggas ut. Kollektivtrafiken spelar en stor roll även vid planering av skolor vilket 
Brantingsskolans nedläggning visar på där busskort till eleverna var en av aspekterna som 
diskuterades flitigt då vissa av barnen skulle få längre resväg till skolan. Politikerna i Uppsala 
kommun löste debatten om busskort genom att ge alla förflyttade elever från Brantingsskolan 
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busskort terminen ut. Hur det blir i framtiden är ännu oklart men Rangström tror att detta bara 
är tillfälligt vilket kan leda till diskussioner längre fram. 
 Friskolereformen och det fria skolvalet är två förändringar inom det svenska skolväsendet 
som kan tänkas spela roll vid nedläggningen av kommunala skolor. I Brantingsskolans fall 
verkar dock detta som två relativt obetydliga faktorer. Ordföranden i nämnden Vård och 
Bildning, Cecilia Hamenius, Folkpartiet, säger att problemet inte ligger på själva friskolorna 
och det fria valet utan på kommunens sätt att planera för sina lokaler. Vice ordförande i Vård 
och Bildning, Agneta Boström, Socialdemokraterna, nämner inte skolnedläggningar inom 
grundskolan när hon pratar om friskolereformen men säger att den har gått lite väl långt och 
menar att kommunen borde ha större inflytande över friskolorna.  
 Att den nyligen införda lärarlegitimationen kan göra att skolor får det svårt att fortsätta 
sin verksamhet på grund av bristande behörighet är mestadels ett problem för små skolor och 
inget Brantingsskolan tampades med, 98 % av skolans personal var vid nedläggningen 
behörig. När urvalet till vilka som skulle följa med till Nannaskolan gjordes var 
lärarlegitimation ett av de kriterierna som vägde tyngst. Detta visar på att lärarlegitimationen 
spelar olika stor roll och spelar roll på olika sätt vid skolnedläggningar. 
 Som nämnt i kapitel tre om tidigare forskning har en stadsdel i USA ett politiskt 
program där man väljer vilka skolor som ska läggas ner genom att kolla på deras resultat. I 
Brantingsskolans fall spelade resultaten en viss roll även om de inte var avgörande. 
Politikerna använde argumentet med att Brantingsskolan inte hade bra betyg på de nationella 
proven för att trycka på att nedläggningen var det bästa alternativet. Anställda på 
Brantingsskolan försvarar sin verksamhet och vill berätta om hur mycket resultaten har 
förbättrats de senaste åren.  
 När ekonomin i kommunen inte räcker till för att ha kvar alla de befintliga skolorna 
måste något göras. I Uppsalas fall valde man bort Brantingsskolan av olika skäl. Planeringen 
inför ett nedläggningsbeslut bör ske långsiktigt då man måste ta hänsyn till vad som komma 
skall.  
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Bilaga 1  
 
Intervjuguide Andreas Kembler och Hillevi Rangström 
 
Varför lades Brantingskolan ner?  

 Vilka faktorer fanns med i beslutsunderlaget?  
 Hur länge var processen igång? 

 
Skolan har varit nedläggningshotad länge… 

 Vad var skillnaden den här gången från de andra gångerna? 
 Varför blev det nedläggning den här gången? 

 
När beslutet togs… 

 Vilka roller hade ni? 
 Tycker ni att beslutet fattades på ett bra sätt? Hur hanterade politiker och tjänstemän 

frågan? 
 Hur reagerade eleverna? 
 Hur reagerade föräldrarna?  
 Hur påverkade det personalen?  

 
Hur avvecklar man en skola så som ni behövde göra?  
 
Var Nannaskolan det bästa alternativet? 

 Den ligger inne stan… fanns det ingen närmre? 
 

Vad tycker ni om att Sala backe inte har någon högstadieskola längre?  
 Vad för effekter kan det här få för Sala backe?  
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Bilaga 2  
 
Intervjuguide Henrik Ljungblom 
	  
Berätta om hur det gick till när Brantingsskolan lades ner, ur er synvinkel? 

 Erbjöd ni er att ta emot elever från Brantingsskolan? Eller var det kommunen som 
kom med förslaget? Fanns det några andra alternativ?  

 Erbjöds många tjänster till Brantingsskolans personal?  
 Hur har nedläggningen av Brantingsskolan påverkat Nannaskolan?  

 
Hur tycker ni att nedläggningsprocessen med beslut och så vidare gick till?  

 Bra/dåligt? Håller du med om beslutet?  
 Vad hade kunnat göras annorlunda enligt dig? 
 Hur bemötte personalen på Nannaskolan beslutet?  
 Vad för konsekvenser har nedläggningen för Nannaskolans personal? 
 Blev det någon reaktion från föräldrar och elever på Nannaskolan?  

 
Hur gick det till när eleverna kom till Nannaskolan? 

 Hamnade de i sina gamla klasser? 
 Fick de önska klasser? 
 Hade något kunnat göras annorlunda?  
 Större klasser?  
 Finns det tillräckligt med lokaler? 
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Bilaga 3 
 
Intervjuguide Mats Lindqvist 
 
Kan du beskriva hur det gick till från beslutet om nedläggning av Brantingsskolan till själva 
flytten till Nannaskolan?   
 
Vad var din tjänst på Brantingsskolan? 

 Hur länge jobbade du där? 
 Vad är din nuvarande tjänst på Nannaskolan?  
 Hur påverkade nedläggningen dig?   

 
Hur tycker du att processen kring nedläggningen gick till?  

 Hade ni/du något att säga till om? 
 Blev det några effekter för er förutom bytet av arbetsplats?  
 Fick ni löpande information från politiker och tjänstemän?  

 
Hur påverkade det personalen på Brantingsskolan?  
 
Hur är din uppfattning att det påverkade eleverna?  
 
Vad tycker du om att flytten blev till Nannaskolan? 

 Var det det enda alternativet?  
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Bilaga 4  
 
Intervjuguide Cecilia Hamenius 
 
Hur fattas beslut om en skolnedläggning? 

 Vilka faktorer finns med i beslutsunderlaget?  
 Vem tar det avgörande beslutet?  
 Hur går det till?  

 
Hur går processen/utredningen till?  

 Pratar man med barn/föräldrar?  
 … eller vad är det som styr? (ekonomi, statistik?)  

 
Vilka är de vanligaste orsakerna till skolnedläggning?  

 Friskolereformen? Fria valet? 
 Elevunderlag?  
 Dåliga lokaler?  

 
Angående Brantingskolans nedläggning: 

 Varför lades skolan ner? 
 Varför togs beslutet först nu? Vad var skillnaden nu mot tidigare tillfällen? 
 Varför flyttades eleverna till Nannaskolan i stan? Fanns det andra alternativ?  
 Var det något parti som inte höll med om nedläggningen av Brantingsskolan?  

 
Är skolnedläggningar ett problem i Uppsala? Är det något som ökar eller minskar? 
 
Blir det ofta en politisk debatt kring detta eller är ni i styrelsen relativt eniga?  
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Bilaga 5 
 
Intervjuguide Agneta Boström 
  
 Varför röstade ni ja för att Brantingsskolan skulle läggas ner? 

 Varför höll Miljöpartiet och Vänsterpartiet inte med? 
 

Varför lades inte Brantingsskolan ned redan 2008 när det första beslutet kom? 
 
 Vilka faktorer fanns med i beslutsunderlaget? 
 
Tycker ni att nedläggningen sköttes på ett bra sätt? 

 Vad hade kunnat göras annorlunda? 
 

Finns det något ni kunde ha gjort annorlunda när ni ser på det i efterhand? 
 
Vad tror ni är de största orsakerna till att kommunala skolor i Uppsala läggs ned? 

 Tror ni att friskolereformen och det fria valet är en bidragande faktor? Vad tycker ni 
om friskolereformen? 
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