
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varför blev det (bara) en? 

En studie av en offentlig marknad i förändring 

 

 

Olga Yttermyr 

 

 

 

 

 

 

Linköping Studies in Arts and Science No. 575 

Linköpings Universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 

Linköping 2013 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

Linköping Studies in Arts and Science  No. 575 

 

Vid filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet bedrivs forskning och ges 

forskarutbildning med utgångspunkt från breda problemområden. Forskningen är 

organiserad i mångvetenskapliga forskningsmiljöer och forskarutbildningen 

huvudsakligen i forskarskolor. Gemensamt ger de ut serien Linköping Studies in Arts and 

Science. Denna avhandling kommer från ämnet företagsekonomi vid Institutionen för 

ekonomisk och industriell utveckling. 

 

 

Distribueras av: 

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 

Linköpings universitet 

581 83 Linköping 

 

 

 

Olga Yttermyr 

Varför blev det (bara) en? 

En studie av en offentlig marknad i förändring 

 

 

 

Upplaga 1:1 

ISBN 978-91-7519-673-2 

ISSN 0282-9800 

 

 

 

© Olga Yttermyr 

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 2013 

 

Tryckeri: LiU-tryck, Linköping 

  



 

 

Förord 

Att den här avhandlingen kommit till stånd är ett resultat av flera års arbete där jag fått 

stöd av olika människor. Det är dessa fantastiska personer jag vill tacka här. 

 

Elisabeth Sundin, tack för allt stöd och vägledning. Du har delat med dig av din stora 

kunskap om offentlig sektor och lärt mig se och förstå spännande sidor av den oerhört 

intressanta samhällsomvandling som vi alla blivit en del av. Tack för kloka råd, 

synpunkter och kommentarer, och tack för att du är en varm och omtänksam person.  

 

Lars Lindkvist, tack för det engagemang du lagt i mitt arbete. Din erfarenhet, kunskap 

och bestämdhet har varit den trygga och viktiga stolpen jag behövt för att känna mig 

säker på vägen.  

 

Tack till alla mina kollegor på Helix för att ni under flera år varit en viktig del av min 

utveckling som forskare. Att få vara en del av en tvärvetenskaplig miljö har varit 

stimulerande på många olika sätt. Till er på avdelningen för företagsekonomi vill jag rikta 

ett stort tack för att ni välkomnat mig till en underbar och mångsidig värld där jag 

kommit att känna mig hemma. Kollegorna i forskargruppen MORE, ni har erbjudit en 

ovärderlig plattform för diskussioner, så välbehövliga för en doktorand. 

 

Ett särskilt tack till Lars Norén och Fredrik Tell för noggrann genomläsning och 

värdefulla synpunkter på avhandlingens manus.  

 

Till alla marknadsskapare i Norrköping vill jag rikta min stora tacksamhet för att ni har 

varit öppna, välkomnande och genuint intresserade av mitt arbete. Det har varit en 

underbar resa som vi gjort tillsammans. Ni har varit min stora inspirationskälla. 

 

Sist men definitivt inte minst, ett stort tack till min familj som hjälpt mig att segla båten i 

hamn. Genom storm och stiltje har ni gett mig stöd och lärt mig att hitta balans i livet. 

Tack till min man och son, till min bror, till mina föräldrar och svärföräldrar, till er som 

sätter igång fartyg och turbiner, som dirigerar orkestrar och målar tavlor, som utvecklar 

radarsystem och spelar musik i radio, som bakar kakor och gasar på en sparkcykel. Till er 

med svåruttalade namn men med lättuttalade känslor.  

 

Tack alla! 

 

 

Linköping i februari 2013 

 

Olga 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Sammanfattning  

De senaste två decennierna har forskare i Sverige och andra länder riktat allt större 

intresse mot offentliga marknader. Sådana organisatoriska arrangemang skapas runtom i 

svenska kommuner. Den här studien är en longitudinell studie av en process där en 

offentlig marknad för grundskoleutbildning skapas och utvecklas i en svensk kommun. 

Tidigare forskning har visat att offentliga marknader kan betraktas som marknader i 

enlighet med exempelvis mikroekonomisk teori, samtidigt som de besitter egenskaper 

som skiljer dem från ”traditionella” marknader. I studien tillämpas teorier om 

organisatorisk förändring tillsammans med teorier om marknadsstrukturer. Studien visar 

hur den marknadsskapande processen kännetecknas av ett samspel mellan voluntarism 

och determinism där medveten planering och kontroll tydligt kommer till uttryck men där 

även tilltron till marknaden som ett självreglerande arrangemang är stark. Studiens 

teoretiska relevans diskuteras tillsammans med praktiska implikationer för offentliga 

marknadsskapare. 
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1. Introduktion 

 

 

1.1. Introduktion till studiens empiri 

 

 

Kommunala friskolor på en offentlig marknad 

 

”Kommunala friskolor ska införas i Sverige. Det har regeringspartierna enats om. Ökat 

självstyre ska förbättra elevernas resultat och ge rektorerna mer makt över skolorna 

hoppas politikerna.
1
” 

 

Dessa rader kunde man läsa i Dagens Nyheter i december 2006. Efter år av diskussioner 

och överväganden var det bestämt. Möjligheten att starta kommunala friskolor i svenska 

kommuner var nu öppen. Kommunala friskolor skulle tillhöra framtiden. De skulle 

komma att förändra sättet att organisera skolutbildning som helhet och utveckla den 

kommunla skolan till en stark och konkurrenskraftig skola, menade representanter från 

olika riksdagspartier. Förhoppningarna var stora. Skolministern Jan Björklund (fp)
2
 

uttalade sig varmt om idén med kommunala friskolor vid många offentliga 

framträdanden.  

 

Kommunala friskolor var barn av sin tid. Den som slår upp en tidning från 2006 eller 

2007 kan med stor sannolikhet hitta en artikel som handlar om den ökande konkurrensen 

mellan svenska skolor. Begreppet marknad figurerade flitigt på tidningarnas debattsidor. 

”Skolorna slåss idag om eleverna på en stentuff marknad”, stod det exempelvis i 

Svenska Dagbladet hösten 2007
3
. Tidningsartiklar innehöll målande beskrivningar av en 

marknad för skolutbildning som höll på att skapas i Sverige. "Det är en marknad som 

alla andra", "det är viktigare än någonsin att vara med och slåss om elevunderlaget" var 

några spontana kommentarer som DN
4
 fick av skolrektorer i en undersökning. 

Konkurrensen beskrevs av skribenter som tilltagande med varje år som gick. Tidningarna 

                                                 
1
 DN 2006-12-03 

2
 Jan Björklund (fp) tillträdde sin post som skolminister efter valet i september 2006 då Sverige fick en 

borgerlig regering. Jan Björklund (fp) efterträdde Ibrahim Baylan (s). 
3
 SvD 2007-10-24 

4
 DN 2007-11-15 
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indikerade att alltfler marknader skapades i samband med politiska reformer inom 

skolsektorn och andra offentliga verksamheter
5
.  

 

Bakgrunden till utvecklingen inom skolsektorn kunde spåras tillbaka till 

Utbildningsreformen 1992
6
. Regelverket i skolverksamheten i Sverige hade då ändrats 

och ansvaret för skolverksamheten flyttades från staten till kommunerna. Reformen hade 

öppnat dörren för alternativa organisatoriska lösningar på kommunala arenor där 

konkurrens och fritt val var ledorden. Konkurrens mellan skolor skulle leda till 

effektivitet i resursförbrukningen och till kvalitetshöjning. Den offentliga skolans 

organisering ifrågasattes och privata initiativ började komma in. Det skapades 

organisatoriska arrangemang som alltmer efterliknade konkurrensutsatta marknader. I och 

med införandet av den nationellt omfattande skolpengen (det antal kronor per elev som 

skolan får i ersättning av kommunen) skapades förutsättningar för olika typer av skolor 

att konkurrera med varandra om elever. Under de år som följde kommunaliseringen 

började friskolor etablera sig runtom i landet och bedriva undervisning jämte traditionella 

kommunala skolor.  

 

Grundskolan med den obligatoriska skolgången för alla åldersbehöriga elever blev ett 

intressant verksamhetsområde för nya aktörer som önskade leverera utbildning. Läsåret 

2006/2007 stod friskolor för drygt 12 procent av alla grundskolor i Sverige. 

Tillväxtsiffrorna visade en tydlig ökning av antalet friskolor: läsår 1994/1995 var 

procentandelen ca 4,5 och läsår 2001/2002 ca 10 
7
. Tidningarna förmedlade under åren 

2006-2007 en bild av skolsektorn som en sektor i förändring. Både fristående och 

kommunala skolor kom i sina roller som marknadsaktörer att vara ett ämne för ständiga 

politiska debatter på både riks- och kommunnivå. De olika skolornas plats på kommunala 

marknader och deras sätt att agera på sådana marknader blev ett genomgående tema för 

diskussion. Statens och kommunernas sätt att hantera marknadens utmaningar var ett 

givet inslag i den diskussionen. 

 

Som läsare av tidningsartiklar publicerade under den perioden kunde man observera att 

det ofta fanns en tendens att dikotomisera skolan i beskrivningarna. Å ena sidan fanns det 

fristående skolor och å andra sidan fanns det kommunala skolor. De fristående skolorna 

beskrevs ofta i tidningar som motsats till kommunala skolor i en rad avseenden, inte bara 

huvudmannaskap utan också ansvarsfördelning, finansiell hållning, pedagogik med mera. 

Trots att det fanns uttalade politiska ambitioner, från både de borgerliga partierna och 

miljöpartiet, att på sikt jämna ut skillnaderna mellan skolorna var tidningarna fulla av 

artiklar där skillnaderna mellan de olika skolformerna belystes. En del debattörer menade 

att skillnaderna inte skulle betonas: både de fristående och de kommunala skolorna 

agerade på samma marknader
8
. Framför allt gällande den obligatoriska formen 

                                                 
5
 T.ex. DN 2001-03-29 om införande av pengmodell. 

6
 1992 hade Sverige en borgerlig regering. 

7
 Skolverkets statistik. Andelen elever i fristående grundskolor kan vara ett annat sätt att mäta utvecklingen, 

se Skolverkets statistik gällande detta. 
8
 Exempel på debattartiklar finns i empiriavsnittet. 
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grundskolan var det tydligt att debatten handlade om den politiska viljan att skapa 

tydlighet gällande skillnaderna och likheterna mellan olika typer av skolor. 

 

Kommunala friskolor kom som ett tredje alternativ för organisering av grundskolan.  Idén 

om kommunala friskolor började lyftas upp i tidningarna under 2006 och 2007. 

”Friskolor inte enda vägen”, resonerade idéns förespråkare i SvD
9
. – ”Enda alternativet 

till reformering av ett byråkratiskt skolsystem är inte att starta friskolor. Goda idéer om 

skolans utveckling måste också kunna förverkligas inom den kommunala 

skolverksamheten”. Den nya organisationsformen kommunal friskola innebar i stora drag 

att traditionella kommunala skolor fick inslag av självstyre gentemot kommunen. De 

hade fortfarande kommunen som huvudman men fick formella befogenheter att 

självständigt utveckla sin egen verksamhet genom lokalt beslutsfattande och 

budgetansvar. 

 

Begreppet kommunal friskola var dock inget nytt år 2006. Den första kommunala 

friskolan, Rösjöskolan i Sollentuna kommun, hade startat redan 1995. Den hade varit ett 

första försök i Sverige att införa en annorlunda organisatorisk lösning i en befintlig 

kommunal skolverksamhet. Skolan hade fått vissa friheter att utveckla sin verksamhet på 

egen hand. Trots att innebörden av begreppet kommunal friskola fortfarande var otydligt 

flera år senare, kom Rösjöskolan att ge mycket inspiration till förändringsbenägna 

kommuner och skolor på andra håll i landet. År 2006 fanns det knappt 20 så kallade 

kommunala friskolor i landet
10

. De representerade en organisatorisk lösning som inte 

fanns med i något regelverk. Själva titeln kommunal friskola var omdiskuterad och på 

vissa håll löd beteckningen kommunal fristående skola eller kommunal självstyrande 

skola. Kommunala friskolor etablerades under olika benämning och tog sig olika former 

men med ledord som decentralisering, ansvarsdelegering och självstyre samlades de 

under samma rubrik. De skulle ge uttryck för nytänkande. Det fanns knappt några färdiga 

lösningar som skulle kunna fungera för alla kommuner, och varje kommun provade sig 

fram på egna premisser. Politiker, tjänstemän, skolpersonal, föräldrar, elever, 

kringliggande samhället – det fanns många krafter som spelade in när skolans framtid 

skulle bestämmas. De flesta kommunala friskolor fick arbeta som försöksverksamheter 

under en avgränsad tidsperiod. 

 

Tillkomsten av kommunala friskolor hetsade upp debatten om skolmarknaden ännu mer. 

Traditionella kommunala skolor fanns kvar och agerade på samma arenor som friskolor 

och senare även kommunala friskolor. De konkurrerade om samma grundskoleelever som 

var tvungna att göra val mellan dem. Det fanns ett behov av att fördjupa och förtydliga 

vad det innebar för en skola att vara ”kommunal” eller ”fri”, för att göra elever och deras 

föräldrar mer införstådda med de valalternativ som fanns på marknaden.  Det menade 

bland andra skolministern Jan Björklund (fp).”Det finns skäl att hålla isär vad som är en 

                                                 
9
 SvD 2007-03-07 

10
 Enligt Bo Silléns (Stiftelsen Företagsam och Nätverket Kommunala Friskolor) uttalande i Dagens 

Nyheter i december 2006. Annan pålitlig statistik har inte kunnat påträffas. 
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kommunal skola och en fristående skola, menar [Jan Björklund]. Det måste vara tydligt 

för elever och föräldrar vilka lagar och regler som gäller för skolan man valt”, – skrev 

man i Dagens Nyheter
11

. Inte mindre viktigt var det att tydliggöra detta för kommunala 

ledningsgrupper vars uppgift var att se till att elever fick bra och likvärdig utbildning. 

Men som det visade sig var det ingen enkel uppgift att peka ut likheterna och 

skillnaderna. Ibland menade debattörer att det inte ens var möjligt. Det var inte enkelt att 

låta det kommunala ställas emot det fristående och beskrivas i termer av frihet kontra 

icke-frihet.  Att vara kommunal innebar inte totalt beroende och att vara fristående 

innebar inte total löskoppling. En kommunal skola kunde ha omfattande friheter medan 

friskolor kunde ha tydliga begränsningar. Kommunala friskolor hamnade i ett mellanläge. 

”Vem har ansvaret?” – frågade Lärarnas Riksförbunds ordförande i SvD:s Brännpunkt
12

. 

– ”Idag har vi en oklar ansvarsfördelning med kommunala skolor, friskolor, 

”kommunala friskolor” och skolverksamhet på entreprenad. Vi ser tecken på att världens 

friaste skola håller på att bli en experimentverkstad…” 

 

Det fanns ingen enhetlig organisationsform som hette kommunal friskola år 2007. Varje 

kommun tillämpade sina egna organisatoriska lösningar i sin experimentella 

”skolverkstad”, agerade utifrån egna unika förutsättningar och skapade egna regler. De 

höll på att skapa och förändra sina egna lokala marknader. En sådan offentlig marknad 

hamnade i fokus för denna skrift. 

 

 

En marknad med kommunala friskolor skapas i Norrköpings kommun 

 

En av de kommuner som gjorde en satsning på att låta kommunala friskolor prova sina 

vingar var Norrköpings kommun. Där hade kommunledningen under flera år diskuterat 

grundskolans problem och utmaningar. Relativt låga betygsresultat, tröga 

beslutsprocesser, otydliga målsättningar, ökande kostnader, sjunkande elevunderlag, 

ökande antal friskolor, avsaknad av pedagogisk mångfald och motivation – det var några 

av de frågor som uppmärksammades i kommunens rapporter samt vid möten och 

sammanträden i kommunens Rådhus. Enligt koalitionen vid rodret (s, v, mp) var det dags 

för kommunen att se över sin grundskoleverksamhet. Skolsektorn i kommunen höll 

nämligen redan på att organiseras om och började enligt både politiker och andra aktörer 

alltmer likna en marknad. År 2007 fanns det drygt 50 kommunala grundskolor samt 

fritidshem i kommunen. Parallellt med dessa fanns det 9 friskolor. Tillkomsten av 

friskolor gjorde att det nu fanns nya aktörer på den kommunala arenan som var 

intresserade av samma elever som de etablerade kommunala skolorna. 

Resursfördelningssystemet förändrades också i samband med detta. Valfrihetssystemet 

gjorde elever och föräldrar till kunder som hade möjlighet att välja fritt mellan de olika 

skolorna, precis som mellan leverantörer av varor på en marknad. 

 

                                                 
11

 DN 2007-07-05 
12

 SvD 2007-05-18 
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Tiden var inne, menade politikerna. Norrköping skulle förändra den kommunala 

marknaden genom att etablera kommunala friskolor. De erfarenheter som fanns hos andra 

kommuner smittade av sig. Barn- och Ungdomsnämnden med den entusiastiske 

nämndordföranden (s) visade att de var villiga att ge de kommunala grundskolorna mer 

frihet och självständighet utan att låta dem förlora tryggheten i kommunens famn. Att 

omvandla några kommunala skolor till att bli kommunala friskolor sågs som ett försök att 

möta den nya marknadens utmaningar. Efter en politisk motion (fp) sattes diskussioner på 

olika nivåer igång. Initiativet diskuterades i olika konstellationer och man tillsatte ett 

antal utredningar. Kommunala friskolor symboliserade förändring, och en välbehövlig 

förändring, men förändring kunde ta sig olika uttryck, menade debattörerna. 

 

Det var många frågor som initiativtagarna ställde till varandra. Hur skulle den nya 

organisationsformen se ut? Hur skulle den finansieras? Vilka befogenheter och vilket 

ansvar hade de som skulle arbeta i eller i relation till den kommunala friskolan? Vilka var 

motiven och skulle det verkligen återspeglas i marknadens utformning och processer? En 

politiker (s) som i princip var positiv till marknadsskapandet uttryckte sig så här om 

osäkerheten: 

 

”Det som gör den här frågan lite svår är att vi på något sätt ska släppa friheten över 

skolorna men samtidigt måste vi ha ett ansvar. Här tror jag att det kommer att bli en 

balansgång men man måste pröva sig fram och det är viktigt att man inte låser fast sig. 

Om man verkligen följer det här hela vägen så att vi snabbt ska kunna göra justeringar åt 

båda hållen, så kanske skulle man kunna släppa ännu mer på friheten så småningom. 

Eller om det inte alls fungerar så måste man dra in det. Men jag tror att det är viktigt för 

dem som går in i det nu att också veta att det här är inget statiskt, jag ser det som ett 

utvecklingsarbete”. 

 

Förberedelsearbetet tog sin tid. Barn- och ungdomsnämndens ordförande (s) uttryckte i 

flera tidningsartiklar stora förhoppningar om att friheten i en kommunal friskola skulle 

skapa nya möjligheter för rektorer och pedagoger att utveckla skolan i riktning mot bättre 

kvalité och högre elevprestationer. En kommunal friskola blev en organisationsform som 

skulle blanda element av det ”kommunala” och det ”fria”. Många pekade på att gränsen 

mellan att vara en kommunal skola och att vara en fristående skola skulle suddas bort. 

Konkurrensen mellan grundskolorna skulle få en annorlunda karaktär. En ny marknad 

skulle skapas. Efter överväganden bestämde olitikerna i Barn- och Ungdomsnämnden att 

försöket att införa kommunala friskolor i kommunen skulle sättas igång vid årsskiftet 

2007-2008. Utgångspunkten var att kommunala friskolor skulle agera på andra villkor än 

såväl traditionella kommunala skolor som friskolor. Ett uppdrag överlämnades från Barn- 

och Ungdomsnämnden till kommunens tjänstemän på Utbildningskontoret att utveckla en 

handlingsplan och bjuda in samtliga kommunala skolor till att ansöka om att delta i 

försöket.  

 

”Kortare beslutsvägar, fastare grepp om ekonomin och en rådgivande styrelse med folk 

utifrån, till exempel från näringslivet. Det är i korta drag innebörden av en kommunal 
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friskola enligt Norrköpingsmodellen”. – uppsummerades intentionerna av satsningen i 

den lokala tidningen Folkbladet
13

. 

 

I januari 2008 kunde allmänheten beskåda en officiell invigningsfest för Norrköpings 

första kommunala friskola. Det var fullt hus. Folk skrattade i skolans korridorer och i den 

stora aulan. Nämndordföranden var på plats och höll ett inspirerande invigningstal. 

Journalister, skolans personal, politiker, kommunhusets representanter och inbjudna 

gäster från näringslivet – det var en blandning av nyfikna som ville vara en del av 

händelsen. Elever ställde upp med en sång- och dansuppvisning på stora scenen. Rektorn 

talade entusiastiskt om sin framtidsvision. Den kommunala friskolan var nu verklighet. 

Stämningen var på topp. 

 

Men den kommunala friskolan var den enda som firade sin invigning i vintermörkret. Det 

skulle inte bli några fler. Bara en grundskola fick bära titeln kommunal friskola.  

 

Hur gick det till? Och vad hände i kommunen sedan? Det här är en berättelse om 

Norrköping, en stad där skolmarknaden kom att synas.  

 

 

1.2. Teoretisk bakgrund  

 

”Förut skulle man skydda sig från marknadens godtycke. Nu ska vi låta marknaden 

rädda oss”.  

 

Så uttryckte sig en av de aktörer som arbetade med att införa kommunala friskolor i 

Norrköping år 2007. Inte utan ironi. En till ryktet vanlig arbetarstad där 

socialdemokraterna och vänsterpartiet styrt i många år, kom att ta till sig en del av ett 

”marknadsorienterat” tankesätt. Från att enbart ha traditionella kommunala skolor har 

kommunen gått till att ha en konkurrensutsatt marknad med olika typer av skolor. 

Utvecklingen kan dock inte beskrivas som unik. Det var inte bara Norrköping och inte 

bara skolsektorn som bubblade av omorganiseringsiver och där man talade om att det 

skapades marknader. En bakgrund står att finna i den rad marknadsorienterade reformer 

(Forssell 1999) som under 1980-2000 talet genomförts inom och i anknytning till svenska 

offentliga sektorns organisationer, vars existens och tillhörighet ifrågasattes och 

diskuterades. Det som traditionellt beskrivits som offentlig sektor fick strålkastarljus på 

sig. Omorganiserig av grundskoleverksamheter blev många kommuners vardag. 

Norrköping var en av de kommuner som gjorde ett försök att förändra sitt sätt att 

organisera grundskolan och skapa en marknad. 

 

Det som hände i Norrköping beskrivs i den här studien som en process där en marknad 

höll på att skapas. Att se processen som en marknadsskapande process är relevant av två 

orsaker. För det första blev det redan från början tydligt att de aktörer i kommunen som 
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deltog i processen beskrev utvecklingen i marknadstermer. Många av de intervjuade 

förklarade att de befann sig på en marknad och hade långtgående diskussioner om 

konkurrens och andra marknadsattribut. För det andra kunde en tydlig relation observeras 

mellan det som pågick i Norrköping och det som i tidigare forskning beskrivits som 

marknadsskapande i offentlig sektor. Emellertid var processen i Norrköping i flera 

avseenden unik. Den var inte som i grannkommunen Linköping och inte heller som i 

Sollentuna, kommuner där man etablerat kommunala friskolor. Jag kunde se möjligheten 

att bidra till forskningen om offentliga marknader genom att studera det som hände i 

Norrköping, det vill säga på lokal nivå.  

 

 

1.2.1. Offentliga marknader 

 

Forskare har uppmärksammat den förändringsvåg som svepte över offentliga sektorns 

organisationer under 1980-90 talet och beskrivit den under beteckningen New Public 

Management (NPM). Det har blivit en paraplybeteckning på de marknadsorienterade 

reformer som genomförts i offentlig sektor i olika länder de senaste två decennierna 

(Osborn & Gaebler 1992, Dunleavy & Hood 1994, Ferlie, Ashburner m.fl.1996, Almqvist 

2004, Sundin & Rapp 2006). Den offentliga sektorns organisationer skiftade fokus från 

hierarkisk planering och reglering till flexibilitet och kostnadseffektivitet. 

Marknadstänkande har kommit in i skolan, omsorgen och andra verksamheter som 

tidigare varit under offentligt monopol. Uttryck som marknadsreform, marknadisering, 

marknadslogik, marknadsanpassning, marknadslika styrinsitument och liknande har 

kommit att tillhöra den vetenskapliga diskussionen (se t.ex. Rombach 1997 och Forssell 

1999 för fler exempel). Forskare i både Europa och Sverige har skrivit om de nya 

marknaderna som skapats genom sådana förändringar sedan 1990-talet då 

reformeringsprocesser var i full gång (Le Grand 1991, 2007, Dunleavy & Hood 1994, 

Ferlie, Ashburner m.fl. 1996, Rombach 1997, Norén 2003, 2008). En gemensam nämnare 

hos de organisatoriska lösningar som tillämpats runtom i världen är att konkurrens mellan 

olika utförare av offentliga tjänster ska utgöra grunden för de nya marknaderna. 

Marknadsskapandet har trots sin till synes gemensamma inriktning tagit olika vägar och 

visat olika resultat.   Studier av NPM i olika länder (se t.ex. Ferlie 2002:281 för 

genomgång; även Almqvist 2004 och Le Grand 2007) pekar på att lösningar riktade mot 

konkurrensutsättning av offentliga verksamheter är långt ifrån likadana i olika länder, 

olika regioner och olika verksamheter. Observationer av olikheter i införandet av 

marknadslösningar i offentlig sektor har motiverat forskare att ägna ökad uppmärksamhet 

åt offentliga marknader, d.v.s. de nya organisatoriska lösningar som skapas i lokala 

kontexter.  

 

Sådana marknader har i Storbritannien fått uppmärksamhet under beteckningen 

”kvasimarknader” (Le Grand 1991, Bartlett, Roberts m. fl. 1998, Ferlie 1992, 2002). 

Ferlie (2002:283) menar att NPM-rörelsen har gjort att den traditionella 

förvaltningsmodellen med hierarkin och planeringen som styrmekanism i många fall och 

i många avseenden har kommit att ersättas av konkurrensen som styrmekanism, vilket har 
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skapat kvasimarknader som nya sätt att organisera. Med kvasimarknader menas att det 

under offentlig finansiering finns ett antal utförare av olika slag, med både privata och 

offentliga ägare samt med både vinstdrivande och icke-vinstdrivande ändamål, medan 

själva varan eller tjänsten levereras gratis för kunden. Den offentliga finansieringen 

fungerar inte längre genom planering utan genom exempelvis öronmärkt peng till kunden 

eller genom lägsta anbud i anbudsförfarande. Konkurrens mellan olika producenter är 

fundamentalt på sådana marknader, oavsett om det är offentliga organ eller slutkunder 

som står för valet av producent (Ferlie, Ashburner m. fl. 1996, 2002).  

 

Det marknadslika i offentliga marknader 

 

De forskare som började intressera sig för kvasimarknader lade inledningsvis fokus på 

det som skilde kvasimarknader i offentlig sektor från det som ”traditionellt” menades 

med marknader. En av de första som beskrev kvasimarknader med utgångspunkt i deras 

relation till ”traditionella” marknader är Julian Le Grand som sammanfattar skillnaderna 

så här: ”They are ”markets” because they replace monopolistic state providers with 

competitive independent ones. They are “quasi” because they differ from conventional 

markets in a number of key ways. The differences are on both the supply and the demand 

sides. On the supply side, as with conventional markets, there is competition between 

productive enterprises or service suppliers. Thus, there are [ …] independent institutions 

(schools, universities, hospitals, residential homes…) competing for customers. However, 

in contrast to conventional markets, these organizations are not necessarily out to 

maximize their profits; nor are they necessarily privately owned. Precisely what such 

enterprises will maximize, or can be expected to maximize, is unclear, as is their 

ownership structure. On the demand side, consumer purchasing power is not expressed 

in money terms. Instead it takes the form of an earmarked budget or “voucher” confined 

to the purchase of a specific service.” (Le Grand 1991:1259-1260).  Enligt Le Grand 

kunde de kvasimarknader som skapades på lokal nivå ses som ”experiment” där det var 

fruktbart att genom empiriska studier pröva etablerade teorier om marknader såsom 

exempelvis de teorier som härstammade ur den mikroekonomiska teorin (Le Grand 

1991:1267). 

 

 Le Grands definition är en av de mest refererade och citerade definitionerna än idag. 

Definitionen visar att det finns särdrag inom offentliga sektorns organisationer som gör 

att offentliga marknader skiljer sig från det som exempelvis menas med konkurrensutsatta 

marknader i mikroekonomisk teori (se även Le Grand & Bartlett 1993: 1-12 för 

diskussion). I sin senare forskning fortsätter Le Grand (2007) att diskutera begreppet 

kvasimarknad med utgångspunkt i begreppet marknad. Senare forskning har lagt större 

vikt vid att studera det offentliga ansvaret som kännetecknar offentliga marknader och 

ställa frågor kring de politiska beslutsfattares roll i marknadsskapandet och koppla dem 

till välfärdsfrågor i samhället (se t.ex. Ferlie, Ashburner m. fl. 1996 för en översikt av 

utvecklingen i både Storbritannien och andra länder). 
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Det offentliga i offentliga marknader 

 

I Sverige har kvasimarknader studerats utifrån ett perspektiv där marknader ses som 

organisatoriska arrangemang där den offentliga sektorns specifika egenskaper hamnar i 

fokus. Kastberg (2002) använder begreppet ”offentliga marknader” och definierar dem 

som ”de organisatoriska lösningar där flera aktörer konkurrerar med varandra om att få 

producera en vara eller utföra en tjänst samtidigt som det offentliga fortfarande har ett 

ansvar för att det faktiskt sker en produktion av varan eller tjänsten” (2002:28). På ett 

liknande sätt används begreppet av Norén (2003, 2006) för att beteckna de medvetet 

konstruerade organisatoriska arrangemang inom offentlig sektor som innefattar 

marknadsorienterade lösningar. I den definition som föreslås av Kastberg (2002) och 

Norén (2006) läggs stor vikt vid det politiska ansvaret, d.v.s. det ”offentliga” i begreppet 

”offentlig marknad”. Offentliga marknaders specifika karaktär hänger ihop med att de 

uppgifter som finns hos offentliga sektorns organisationer har en specifik karaktär 

(Sundin & Rapp 2006, Sundin & Tillmar 2007). Offentliga organisationer har ett 

lagstiftat uppdrag att leverera tjänster till medborgare och bestämma över tjänsternas 

innehåll och omfattning. Deras ansvar inför samtliga medborgare är grundläggande och 

kan inte väljas bort. Exempelvis har svenska kommuner ett lagstiftat uppdrag att leverera 

grundskoleutbildning till samtliga barn som bor inom kommunens gränser och samtidigt 

se till att dessa barn har lika tillgång till denna utbildning. En annan dimension i det 

offentliga uppdraget är att sörja för finansiering av de levererade tjänsterna och för 

fördelning av de resurser som samlas in genom skatter. Alla barn skall tilldelas resurser 

för att kunna gå i grundskolan. Den grundläggande principen om icke-vinstsyfte i 

offentliga verksamheter utgör också ett särdrag som kontrasterar mot näringslivets 

organisationer som oftast har ett uttalat vinstsyfte. 

 

Jag kommer i fortsättningen att använda begreppet offentliga marknader med 

utgångspunkt i dessa definitioner, som enligt min mening återspeglar både det som menas 

med ”offentlig” och det som menas med ”marknad” i detta sammanhang. Enligt min 

uppfattning integrerar det svenska begreppet offentlig marknad det som menas med 

kvasimarknad varvid begreppet offentlig marknad föredras för konsekvensens skull. Jag 

kommer i fortsättningen att återkomma till definitionerna för att synliggöra de oklarheter 

och motsättningar som förknippas med begreppet offentlig marknad. Jag kommer även 

att argumentera för att sådana oklarheter och motsättningar motiverar de frågor som ställs 

i denna avhandling, nämligen frågor om de processer varigenom offentliga marknader 

skapas. 

 

Lokala praktiker 

 

Varje offentlig marknad är unik. På samma sätt som det går att konstatera att NPM tagit 

sig olika uttryck i olika länder, kommuner och verksamheter (Ferlie, Ashburner m.fl. 

1996:15-20, Almqvist 2004), går det att konstatera att det har skapats olika slags 

offentliga marknader (Norén 2003, 2006). Varje offentlig marknad är formad av aktörer 

och grupper av aktörer med unika egenskaper, erfarenheter, värderingar och 
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målsättningar. Dessutom är dessa marknader förankrade i olika lokala miljöer och 

kontexter, både sociala, politiska och historiska. En redogörelse för en del NPM-

inspirerade förändringar i Sverige gjord av Blomqvist & Rothstein (2000) visar 

exempelvis att begreppen marknad, privatisering och konkurrens kan tolkas på olika sätt 

av olika offentliga aktörer i olika kontexter. I lokala praktiker talar man om förändringar i 

reglering, finansiering och utförande (produktion). Sådana förändringar kan enligt dessa 

författare ha olika innebörd och leda till olika konsekvenser beroende på den lokala 

kontext de genomförs i samt på aktörernas uppfattningar av den organisatoriska 

verkligheten. I likhet med Rombach (1997) menar de att organisationer och 

organisatoriska gränser blir föremål för omtolkning och förändring. Det är därför 

motiverat att uppmärksamma de organisatoriska lösningar som formas och omformas 

genom processer av införande av marknadsinspirerade styrmedel på kommunal nivå, 

menar forskarna. 

 

 

1.2.2. Behov av processorienterade fallstudier i forskning om offentliga marknader 

 

De forskare som står bakom de ovan presenterade definitionerna av offentliga marknader 

beskriver offentliga marknader som skapade organisatoriska arrangemang. Det innebär 

att offentliga marknader skapas, formas och utvecklas genom organisatoriska processer. 

Att skapa en offentlig marknad innebär i enlighet med denna tankegång att både förändra 

befintliga och skapa nya organisatoriska arrangemang. Jacobsson (1994:11-15) pekar på 

att det föreligger ett behov av att studera sådana förändringsprocesser så som de 

fortskrider i det praktiska omorganiseringsarbetet i offentlig sektor. Även Christensen, 

Laegreid m.fl. (2005:173) menar att det fortfarande saknas kunskap om organisatoriska 

förändringar i offentlig sektor eftersom förändringsprocesserna kan vara komplexa och 

tolkas utifrån olika perspektiv. Offentliga marknader skapas och utvecklas över tid vilket 

innebär att de förändringar som sker behöver studeras med hjälp av longitudinella studier 

där förändringsprocessernas komplexitet synliggörs och analyseras. Som Ferlie (1992:94) 

uttrycker det, behöver marknadsskapandet ses som en förändringsprocess snarare än ett 

tillstånd: “The point is made that markets do not emerge fully formed up but undergo 

processes of creation and evolution. There is indeed a distinct and deliberate creation 

phase which must be seen as an exercise in top-down restructuring, rather than an 

organic, bottom-up process. After the “big bang” of creation, local ”rules of the game”, 

learning, typification and bargaining styles may then build up incrementally over the first 

years of operation. New roles only slowly crystallize. Outcomes of particular localities 

may show sharp divergence”
14

. Ferlie (1992) pekar därmed på betydelsen av de processer 

som underligger marknadsskapandet. Med förankring i förståelsen av offentliga 

marknader som omgärdade av instabila politiska regleringsarrangemang (Kastberg 2005) 

och präglade av offentliga aktörers strävan till reorganisering (Jacobsson 1994) kan man 

således tala om marknader som befinner sig i ständig förändring. Norén (2003:15) ser 

                                                 
14

 Även Le Grand talar om ”the big bang” då kvasimarknader skapas genom politiskt initierade 

förändringar i den nationella lagstiftningen; han tar en kvasimarknad för skolutbildning i Storbritannien 

som exempel (Le Grand 1991:1258). 
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offentliga marknader som per definition instabila. Organisatorisk förändring är det tema 

som enligt Ferlie, Ashburner m.fl. (1996:21) behöver vara centralt vid studier av 

marknadsorienterade omorganiseringar i spåren av NPM: “A distinctive and additive 

contribution that organization theory can make to the study of public sector management 

is the analysis of the rise and implementation of new public management style 

reorganizations as an organizational change process” (1996:21-22). 

 

Offentliga marknader som organisatoriska arrangemang är skapade genom pågående 

förändringsprocesser. Det finns därmed en anledning att tillämpa, ifrågasätta och utveckla 

processmodeller av organisatorisk förändring för att bredda förståelsen av offentliga 

marknader, deras uppkomst och utveckling. Hughes, Griffiths & McHale (1997:259) 

åberopar detta: “The difficulty is that the theoretical frameworks used to make sense of 

quasi-markets mostly lack a sophisticated theory of organizational change. Conventional 

microeconomic analysis and principal-agent theory treat the organization as a black box. 

They pay little attention to characteristics of organizations or organizational 

environments that affect structural or behavioral adaptation. To the extent that these 

approaches contain an implicit theory of change, it is that a process of natural selection 

operates whereby sub-optimal forms are removed as competing organizations seek to 

maximize efficiency… they provide little indication of how planned markets develop over 

time”. Enligt deras uppfattning kan teorier om organisatoriska förändringsprocesser vara 

fruktbara att tillämpa vid studier av offentliga marknader. Även Ferlie (1992, 2002) 

poängterar att det är viktigt att studera kvasimarknader i offentlig sektor med 

utgångspunkt i förändringsprocesser, som är minst lika viktiga som marknadsstrukturer 

som tidigare dominerat marknadsforskningen (Ferlie 1992:93). Ferlie pekar på att den 

typen av processforskning fortfarande är i sin begynnelse: det finns enligt Ferlie ingen 

formel för hur marknadsskapande processer i kvasimarknader kan pågå (Ferlie 1992:93-

94). Ett drygt decennium senare får han medhåll av Norén (2003:14) som också menar att 

offentliga marknader fortfarande håller på att etableras och formas och därmed håller på 

att hitta sin form. Christensen, Laegreid m.fl. (2005: 151-173) argumenterar för att 

marknadsorienterade förändringsprocesser i offentlig sektor behöver fortsätta belysas ur 

olika teoretiska perspektiv.  

 

Att det är viktigt att förstå förändringsprocesser har poängterats av svenska forskare. 

Czarniawska (2005) menar att studier riktade mot förståelse av organiseringsprocesser 

har ökat i omfattning vilket tyder på ett ökat intresse och ett ökat behov. I Sverige har 

studier av offentliga marknader i stor utsträckning tagit en inriktning där 

marknadsskapande förstås som en form av översättningsprocess. Både Norén (2003), 

Jensen (2004) och Kastberg (2005) använder en processmodell för inramning, forcering 

och ifrågasättande/overflow med inspiration hämtad från Callon (1998), där översättning 

av marknaden som ett teoretiskt begrepp sker i flera steg. Enligt Callon (1998) 

implementerar aktörer ett ”färdigt” ”marknadsrecept” i den lokala praktiken, och själva 

implementeringen går i flera bestämda steg. Bland annat har Blomquist (1996) diskuterat 

hur organisatoriska förändringar genomförs i marknadens namn där idén om marknaden 

återspeglas i praktisk organisering. Jensen (2004) har visat att teoretiska principer om 
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marknader förenklas av marknadsskapare för att passa in inom den lokala verksamheten. 

Han har även visat att marknadsskapandet ofta sker som experiment i den praktik som 

han kallar för ”ekonomiska laboratorier”. Hans slutsatser kan sägas bekräfta 

uppfattningen att varje offentlig marknad är unik och förtjänar att studeras med 

utgångspunkt i de lokala kontexterna. Helgesson & Kjellberg (2006) har skrivit om 

marknadsbegreppets performativitet, dvs. hur teoribaserade marknadsidéer formar 

marknaders praktik, i närsläktade termer. Dessa teoretiska ingångar har varit starkt 

inflytelserika i Sverige. Översättningsteorins användning för att förstå organisatoriska 

förändringsprocesser har även belysts kritiskt av t.ex. Langstrand (2012) som menar att 

en av de främsta utmaningarna ligger i att det kan vara svårt att förstå vad som översätts. 

Vid skapandet av offentliga marknader kan både ”marknad” och ”offentligt” översättas 

på olika sätt, eftersom marknadsbegreppet i sig inte är något självklart (Le Grand 2007). 

Försök att tillämpa andra ingångar som exempelvis studier av förändringar i 

kontraktsförhållanden och transaktionskostnader i samband med omorganisering av 

offentliga organisationer har också gjorts (Bryntse 2000, Almqvist 2004, Johansson 

2006). Denna inriktning är mindre vanlig i Sverige än i t.ex. Storbritannien (se t.ex. 

Bennett & Ferlie 1996). 

 

Jag ser ovanstående som en indikation på att det finns ett stort intresse för att förstå de 

processer varigenom offentliga marknader skapas. Samtidigt uppfattar jag den kritik som 

förs fram mot den institutionella teorin och översättningsperspektivet som en indikation 

på att det finns ett behov av att använda andra teoretiska utgångspunkter än de som för 

tillfället dominerar i svensk forskning. Min ambition är att bidra till processorienterad 

forskning om offentliga marknader genom att använda mig av modeller av organisatorisk 

förändring som inte aktualiserats i forskningen om grundskolan i Sverige. Jag tar avstamp 

i min förståelse av marknader som skapade genom processer av organisatorisk förändring 

som kännetecknas av både planering och anpassning. I forskningen om offentliga 

marknader finns det en etablerad syn på offentliga marknader som skapade och reglerade 

av medvetna marknadsaktörer (Ferlie 1992, 2002, Norén 2003, Kastberg 2005). 

Marknadsskapandet som process kan utifrån detta perspektiv handla om att identifiera 

både befintliga och nya organisatoriska lösningar samt att bereda, genomföra och följa 

organisatoriska förändringar. Offentliga marknader skapas genom ett samspel mellan 

aktörer på olika organisatoriska nivåer och inte sällan skilda intressen såsom exempelvis 

politik och profession. Därför kan den marknadsskapande processen ses som en process 

där de olika aktörerna och aktörsgrupperna gemensamt utformar marknadsinriktade 

organisatoriska lösningar. Men de underliggande förändringsprocesserna i det offentliga 

marknadsskapandet är komplexa, vilket innebär att de inte enbart kan förstås genom 

analyser av planering och reglering (Christensen, Laegreid m.fl. 2005: 151-173). 

Samtidigt som man pekar på att offentliga marknader är skapade och kontrollerade, kan 

offentliga marknader fortfarande beskrivas som marknader (se t.ex. Le Grands definition 

ovan). Det innebär att de attribut som tillskrivs marknader med utgångspunkt i 

exempelvis mikroekonomisk teori också kommer till uttryck vid skapandet av offentliga 

marknader. Det ligger i definitionen av offentliga marknader att de kan ses som 

marknader där det finns mekanismer som reglerar utbud och efterfrågan samt konkurrens. 
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Marknadsskapandet som process kan utifrån detta perspektiv således också förknippas 

med synen på marknader som självreglerande arrangemang där utveckling sker tack vare 

den inneboende kraft som finns inom själva marknaden.  

 

Planering och självreglering 

 

Offentliga marknader kan utifrån dessa resonemang ses både som medvetet konstruerade 

och som självreglerande (se även Le Grands (2007) diskussion om det som kan menas 

med ”den osynliga handen” i detta sammanhang). Det innebär att nya frågor och 

utmaningar kan tillkomma i lokala praktiker gällande den politiska regleringen av sådana 

marknader, eftersom den politiska regleringen är framträdande i marknadsskapandet. Då 

Ferlie, Ashburner m.fl. (1996) argumenterar för behovet av studier riktade på 

organisatoriska förändringar i offentlig sektor menar de att det finns ett stort antal frågor 

förknippade med sådana förändringar. De pekar på att studier av offentliga 

omorganiseringar har tagit allt större fokus på planerad, eller i författarnas termer 

transformativ, förändring än på framväxande inkrementell förändring
15

. Vidare finns det 

enligt författarna brist på empiriska studier där de olika förändringsmodellerna studeras: 

”There is currently an increased interest in examining the circumstances in which the 

transformatory change may occur. At the same time, empirical assessment criteria for 

judging whether this form of change has occurred remain undeveloped, reflecting the 

loose and rather breathless tone of much of the writing in this area” (Ferlie, Ashburner 

m.fl. 1996:22). Bland de frågor som enligt författarna fortfarande är obesvarade finns de 

som handlar om förhållandet mellan olika förändringsprocesser då nya organisatoriska 

arrangemang skapas: ”Should the […] change process be seen as essentially top-down 

and power-led? If so, to what extent has this approach resulted in transformatory 

change? What is the balance between planned and unplanned change? How significant 

are the unplanned consequences of complex organizational action […]?”(Ferlie, 

Ashburner m.fl. 1996:22). I sin bok visar de bland annat att de nämnda oplanerade och 

oförutsedda konsekvenserna är tydliga i förändringsprocesser i offentlig sektor, speciellt 

när nya obeprövade organisationsformer växer fram. 

 

Lokala aktörer och lokala processer 

 

Den brist på kunskap som råder när det gäller marknadsskapande processer i offentlig 

sektor kan till stor del förknippas med den oklarhet som ofta råder gällande frågor såsom 

vilka som skall betraktas som marknadsaktörer, vilka egenskaper de har och vad de har 

för målsättningar i sitt agerande. Detta har påpekats av bl.a. Le Grand (1991, se 

definitionen ovan) samt Le Grand & Bartlett (1993) där de diskuterar begreppet marknad 

i detta sammanhang. På en marknad för grundskoleutbildning som skapas i en kommun 

kan denna oklarhet vara en bidragande faktor till den komplexitet som kan uppstå när 

förändringar ska genomföras. Nya marknadsorienterade organisatoriska lösningar skapas 

genom förändringar som kommer både ifrån omgivningen och ifrån organisationens 

                                                 
15

 Dessa termer förklaras senare i teorikapitlet. 
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lokala aktörer. När det gäller grundskoleutbildning kan en förändring utanför kommunens 

gränser och kontroll, som exempelvis den nationella Utbildningsreformen i Sverige, sätta 

igång processer där enskilda kommuner skapar nya organisatoriska lösningar med nya 

marknadsaktörer, marknadsstrukturer, marknadsregler och marknadslika sätt att agera. 

Det praktiska marknadsskapandet sker med andra ord i lokala verksamheter, även om 

processen kan sättas igång på en annan nivå (Jacobsson 1994, Forssell 1999). Att 

tydliggöra dessa förändringar är en utmaning som enligt Le Grand (1991) återspeglar den 

oklarhet och den komplexitet som finns i offentliga organisationer. Oklarheten gäller 

förändrade roller och relationer på olika nivåer, vilket påverkar utformningen av 

förändringsprocesser (Le Grand 1991:1258-1260, Ferlie, Ashburner m.fl. 1996:23-24). 

 

I sin diskussion om det han kallar för marknadsreformer i offentlig sektor, pekar även 

Forssell (1999) på den oklarhet som råder vid försök att studera sådana reformer. Forssell 

(1999:14) menar att det datamaterial som samlas in för att studera marknadslösningar 

”lider av brist på exakthet, i synnerhet vad gäller landsting och kommuner”. Han 

förklarar att problem med att beskriva och förstå marknadslösningar beror på att ” Det är 

faktiskt inte helt självklart vad som menas med [marknads]modell
16

och både undersökare 

och uppgiftslämnare får använda sig av olika definitioner. […] Problemet blir dock 

mindre om man […] i första hand är ute efter att undersöka tendenser och riktningen på 

förändringar.” (Forssell 1999:14). Argumentationen gäller alltså både den oklarhet som 

råder gällande vår kunskap om offentliga marknader men även metodologiska oklarheter 

när offentliga marknader ska studeras. Forssell (1999) drar på samma sätt som Le Grand 

(1991) uppmärksamheten till sådana oklarheter och pekar på samma sätt som Ferlie 

(1992) samtidigt på att vår kunskap om marknadslösningar i offentlig sektor kan ökas 

genom studier riktade på förändringsprocesser genom vilka sådana lösningar skapas. 

 

För att summera upp det som diskuterats kan några frågor ställas. Vad vet vi om 

offentliga marknader? Frågan har både teoretisk och praktisk relevans. Vi vet att 

offentliga marknader finns och att de ser olika ut i olika lokala kontexter. Vi vet även att 

det råder en rad oklarheter förknippade med offentliga marknader eftersom deras 

beståndsdelar kan ifrågasättas om vi väljer att se dem som marknader. För att öka vår 

kunskap om offentliga marknader och reda ut sådana oklarheter behöver vi veta mer om 

de processer varigenom offentliga marknader skapas. Vad vet vi om sådana processer? Vi 

vet att offentliga marknader skapas och inte uppstår av sig själva. Vi vet även att de 

regleras och kontrolleras. Detta innebär att marknadsskapande processer kännetecknas av 

medveten strategisk planering. Samtidigt vet vi att om vi väljer att se de offentliga 

marknaderna som marknader borde marknadsskapande processer kännetecknas av den 

självreglering och balans som tillskrivs marknader. Vi kan således hävda att 

marknadsskapande processer är komplexa. Vad vi inte vet och vad vi behöver veta är hur 

denna komplexitet kommer till uttryck i det lokala marknadsskapandet och hur den kan 

förstås utifrån de två nämnda teserna. Eftersom frågorna har både empirisk och teoretisk 
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 Hos Forssell (1999) handlar diskussionen om olika former av marknader, både kundvalsmodeller och 

beställar-utförarmodeller, därav min ersättning. 
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relevans behöver vi studera marknadsskapande processer. Detta kan göras genom 

empiriska fallstudier, och det är det jag försöker åstadkomma i denna avhandling. 

  

 

1.3. Problemformulering och syfte 

 

Empiriskt belyser studien en process där en offentlig marknad för grundskoleutbildning 

formas i Norrköping. Kommunen har under den studerade perioden genomgått en 

förändringsprocess där olika aktörer tillsammans försökt forma ett organisatoriskt 

arrangemang som de kallar för marknad. Utgångspunkten ligger i min förståelse av 

offentliga marknader som organisatoriska arrangemang formade genom 

förändringsprocesser. För att förstå den marknadsskapande processen i Norrköping 

tillämpar jag en teori om organisatorisk förändring där fenomenet förändringsprocess 

ligger i fokus. Jag uppmärksammar den komplexitet som enligt tidigare forskning kan 

känneteckna det offentliga marknadsskapandet och studerar hur denna komplexitet 

kommer till uttryck i den marknadsskapande processen i Norrköping.  

 

Mitt intresse ligger i att empiriskt följa, beskriva och undersöka denna marknadsskapande 

process under en avgränsad tidsperiod. Syftet är därmed att bidra till fördjupad kunskap 

om offentliga marknader genom att öka förståelsen för de organisatoriska 

förändringsprocesser varigenom offentliga marknader skapas. 

 

För att fånga processen i detta empiriska sammanhang väljer jag att undersöka a) vilka 

aktörer som deltar i förändringen, b) hur förändringen utspelar sig över tid genom 

aktörernas agerande och c) vilka marknadsdimensioner som aktualiseras genom 

förändringen. De uppfattningar om förändringsprocessen som finns hos olika aktörer som 

deltar i processen i Norrköping utgör framställningens empiriska stomme. 

 

 

Avgränsning: fokus på kundvalsmodellen  

 

Forskare menar att två huvudsakliga marknadsmodeller kan urskiljas inom offentliga 

verksamheter (Norén 2003, Rothstein & Blomqvist 2009). Den ena modellen, som har 

effektivitet som sin centrala dimension, innefattar de s.k. beställar - utförarmodeller där 

en offentlig beställare skapar en intern marknad och/eller konkurrensutsätter den egna 

verksamheten. Med hjälp av upphandlingar, som i exempelvis kollektivtrafiken, agerar 

tjänstemän och politiker ställföreträdande kunder som väljer det mest kostnadseffektiva 

alternativet. I en annan huvudtyp av marknad, kundvalsmodellen, sätts kunderna, eller 

köparna, i centrum: de förväntas agera på egen hand och göra medvetna val i enlighet 

med sin förståelse av sitt eget bästa: ”Genom att förvandla medborgarna till kunder är 

tanken att valfriheten ska öka och förvaltningarna bli mer lyhörda för 

medborgarnas/kundernas önskemål” Forssell (1999:13). Marknader för skolutbildning 

tillhör den senare typen av marknad där valfrihet att själva kunna välja skola är 

grundläggande för elever och deras föräldrar. På sådana marknader utgör tjänstens 
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kvalitet den centrala dimensionen eftersom kundernas uppfattning om kvalitet förväntas 

påverka deras val (Norén 2003).
17

 

 

I denna studie är jag intresserad av den sistnämnda modellen där principen om kundens 

valfrihet ligger till grund. Sådana kundvalsmarknader innefattar kundval med pengsystem 

(eng. voucher system). Denna modell kan därför även kallas för valfrihetsmodellen, 

pengmodellen eller checkmodellen. Det är denna modell som har kommit att tillämpas 

inom grundskolan i Sverige. Enligt denna modell måste offentliga verksamheter hitta 

organisatoriska lösningar för att tillgodose medborgarens/kundens fria val bland 

offentliga tjänster. Modellen kan beskrivas som kundorienterad eftersom det är kundens 

egenintresse som ligger i centrum. Kunden förutsätts göra medvetna val mellan olika 

producenter med hjälp av en fast peng, eller check (eng. voucher). Valet ska styras av 

egna preferenser och önskemål och inte av pengens storlek: detta skapar förutsättningar 

för producentgruppen där de får ersättning efter prestation där pengen följer kunden. De 

två grupper marknadsaktörer, kunder och producenter, är de som genomför utbyte, men 

det finns även grupper som utifrån olika kriterier bestämmer över 

verksamhetsomfattningen och pengens storlek.  

 

Den huvudsakliga tanken bakom kundvalsmodellen är att det är kunden på 

efterfrågesidan av marknaden som genom sitt val slutligen bestämmer vilka av de 

konkurrerande utförarna på utbudssidan som kommer att lyckas. Utbuds-och-

efterfrågebilden är dock långt ifrån enkel på offentliga marknader. På offentliga 

marknader sätts prismekanismen ur spel: kunden behöver inte fundera på tjänstens pris 

eftersom tjänsten redan är betald och är gratis för kunden.  Kundernas möjligheter till fritt 

val kan också begränsas genom att det i många fall är offentliga representanter eller 

professionella som gör valet för dem. Le Grand (1991) berör det i sin definition av 

offentlig marknad och för en diskussion om kundens valmöjligheter på offentliga 

marknader
18

. Studier av elevers (och/eller deras föräldrars) val av skola i Sverige visar 

exempelvis en sådan bild: sociala faktorer framhävs i en del studier för att förklara 

skillnader i val och preferenser (Lund 2006, Bunar 2010) .  

 

Generellt kan sägas att det finns tre typer av aktörer på kundvalsmarknader. Den första är 

kunderna. De får tjänsten gratis vid leverans tack vare den offentliga finansieringen, de 

förväntas kunna göra medvetna val och i övrigt agera som kunder (Norén 2000, 2003). 

Den andra gruppen är producenter som förväntas konkurrera med varandra på den 

offentliga marknaden. Tack vare kundernas val av producent fördelas finansieringen 

mellan producenterna. Själva finansieringen ombesörjs av en tredje grupp bestående av 

politiker och tjänstemän. 

                                                 
17

 Begreppet kund såsom den används i kundvalsmodellen stämmer väl överens med begreppet köpare som 

används i den teoretiska genomgången i avhandlingen. Det innebär en betoning på egenbestämmande och 

valmöjlighet hos denna grupp marknadsaktörer. Problematisering av begreppet kund på offentliga 

marknader presenteras som ett förslag till vidare forskning i den här studien. 
18

 Det kan hävdas att kunden på en offentlig marknad har svårt att göra välavvägda val såsom på en 

teoretisk marknad, men kan även hävdas att kunders valmöjligheter är begränsade på alla typer av 

marknader. 
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På offentliga marknader handlar konkurrens mellan producenter (Le Grand 2007:41) inte 

om att leverera den billigaste tjänsten till kunden utan om att leverera mycket tjänst för en 

fastställd peng. Det kan då vara relevant att tala om kvalitetskonkurrens (Norén 2003, 

Bejerot & Hasselblad 2002) eller statuskonkurrens (Ferlie 1992). Det är inte heller bara 

vinstdrivande producenter på utbudssidan som slåss för kundernas gunst utan det kan 

vara organisationer med olika intressen och mål. Icke-vinstdrivande organisationer är 

vanligt förekommande aktörer på offentliga marknader. På kundvalsmarknader kan man 

se både kommunala organisationer som verkar utan vinstsyfte och privatägda 

organisationer som avser generera vinst. Många producenter kan inte heller enkelt 

kategoriseras i termer av privat eller offentligt när det gäller ägande, finansiering, 

utförande mm (Christensen, Laegreid m. fl. 2005, Ekstedt & Sundin 2006, Sundin & 

Rapp 2006). 

 

I denna skrift studeras en process varigenom en kundvalsmarknad formas. Under de 

senaste decennierna har kundvalsmarknader vuxit i olika branscher vilket gör det relevant 

att studera marknadsskapandet för att förstå det som händer med den offentliga sektorn i 

landet. Samtidigt kan det konstateras att studier av kundvalsmarknader för 

grundskoleutbildning fortfarande är få trots att omsättningen på dessa marknader stiger 

med varje år. Den nationella utvecklingen visar att de flesta kommunerna i Sverige har 

fått fristående grundskolor som kommit in på marknaden tack vare Utbildningsreformen. 

Förekomsten av arrangemang som kommunala friskolor växer också i omfattning. 

Studien har därmed en empirisk relevans eftersom den bidrar till förståelse för tillkomst 

av organisatoriska lösningar som har en stor betydelse i samhället. 

 

 

1.4. Avhandlingens disposition 

 

Avhandlingen är disponerad i flera kapitel. Jag har inlett med ett kapitel där jag redogjort 

för mitt forskningsintresse och mitt val av undersökningsobjekt. Jag har problematiserat 

det offentliga marknadsskapandet och pekat på de behov som finns i processorienterad 

forskning om offentliga marknader. Det ledde fram till att studiens syfte motiverades och 

presenterades. I nästa kapitel (kapitel 2) presenteras olika perspektiv på 

förändringsprocesser i offentliga organisationer som finns i befintlig forskning. Dessa 

perspektiv uttrycks i två processmodeller av organisatorisk förändring, som diskuteras var 

för sig samt i ett samspel. I kapitlet presenteras även den förståelseram som används för 

att tydliggöra och förstå förändringsprocesser i avhandlingen. I kapitel 3 redogör jag för 

den metodansats som använts i studien. Jag beskriver hur studien genomförts och vilka 

data som erhållits samt hur databearbetningen gått till. Avhandlingen fortsätter med 

kapitel 4 där den marknadsskapande processen i Norrköping skildras i kronologisk 

ordning. Jag följer de olika aktörerna i deras agerande och fångar deras uppfattningar om 

den marknad som håller på att skapas, från processens inledande skede, genom 

förändringsprocessens olika faser och fram till den punkt då ett förändrat organisatoriskt 

arrangemang (en marknad) kommit till stånd. Med utgångspunkt i den beskrivna 



18 

 

processen tar jag steget till analysen där de valda teoretiska modellerna används för att 

skapa förståelse för processens komplexitet. Detta presenteras i kapitel 5. De slutsatser 

som kan dras utifrån analysen presenteras i nästföljande kapitel, där både teoretiska och 

praktiska implikationer av studien belyses. Avhandlingen avslutas med kapitel 7 där 

studiens bidrag presenteras som en utgångspunkt för vidare forskning, där flera förslag 

visas.  
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2. Det offentliga marknadsskapandet: en översikt 
 

 

Kapitlets disposition 

 

Syftet med den här studien är att bidra till fördjupad kunskap om offentliga marknader 

genom att öka förståelse för de organisatoriska förändringsprocesser genom vilka 

offentliga marknader skapas. I studien utgår jag ifrån min förståelse av offentliga 

marknader som formade genom förändringsprocesser. Denna förståelse har förankrats i 

tidigare forskning om offentliga marknader. Jag visar på ett artikulerat behov av studier 

inriktade på att förstå marknadsskapande processer och kopplar det till den komplexitet 

som enligt tidigare forskning kännetecknar förändringar i offentlig sektor. 

 

Jag börjar kapitlet med att diskutera denna komplexitet och diskutera hur de modeller 

som används i arbetet återspeglar den. För att förstå utformningen av och karaktären hos 

marknadsskapande processer utgår jag å ena sidan från den i forskningen etablerade tesen 

att offentliga marknader kan ses som skapade genom medvetet agerande hos 

marknadsaktörer som önskar åstadkomma förändring för att uppnå sina mål. Jag utgår å 

andra sidan ifrån tesen att marknader kan ses som självreglerande arrangemang med 

inneboende opåverkbara drivkrafter, med utgångspunkt i den definition av begreppet 

offentlig marknad som etablerats i tidigare forskning samt i de uppfattningar om marknad 

som enligt forskning kan finnas hos de marknadsskapande aktörerna. Utifrån dessa två 

teser argumenterar jag för att det är relevant att använda teorier om organisatorisk 

förändring där förändring kan ses som antingen planerad av medvetna aktörer eller 

framväxande genom inneboende krafter, samtargumenterar för att en kombination av 

dessa två synsätt är relevant för en studie av skapandet av offentliga marknader. Jag 

finner det lämpligt att använda mig av teorier om organisatorisk förändring i enlighet med 

den teleologiska modellen samt livscykelmodellen (Van de Ven & Poole 1995, Van de 

Ven 2007, Van de Ven & Sun 2011). Dessa modeller återspeglar tankesättet att 

förändring i organisationer kan ses som driven av voluntarismens logik (i enlighet med 

den teleologiska modellen) och/eller av determinismens logik (i enlighet med 

livscykelmodellen). Förhållanden mellan dessa två logiker har enligt min uppfattning inte 

problematiserats i någon större utsträckning i forskningen om offentliga marknader. Jag 

diskuterar de faser som enligt teorin kännetecknar förändringsprocesser inom respektive 

modell och bäddar för förståelsen av samspelet mellan de två logikerna genom att 

synliggöra de olika faserna. 
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Vidare i kapitlet argumenteras för att en processorienterad studie där marknadsskapandet 

hamnar i fokus bör införliva förståelse för marknadsstrukturer. Detta har sin empiriska 

relevans i att den studerade processen kännetecknas av att de aktörer som skapar en 

marknad i kommunen tydligt förhåller sig till den i strukturella termer. Det har även sin 

teoretiska relevans i att tidigare forskning om offentliga marknader pekat på att 

omorganiseringar i offentlig sektor ofta har ett uttalat syfte att förändra strukturer. Det har 

även metodologisk relevans, något som jag återkommer till i metodkapitlet. Med 

utgångspunkt i strukturteorin (Bain 1968, Tirole 1988, Scherer & Ross 1990, Carlton & 

Perloff 2005, Pepall, Richards & Norman 2005) argumenterar jag för att 

marknadsstrukturen kan ses som en uppsättning dimensioner med hänsyn till vilka 

marknadsaktörerna agerar. Det innebär att marknadsstrukturen kan fungera som både 

utgångspunkt för förändring och som mål med förändring. Bland de dimensioner som 

bygger upp marknadsstruktur diskuteras köpare och säljare, koncentrationsgrad, 

hierarkisk organisering, resursfördelning, inträdeshinder, produktdifferentiering, reglering 

samt historiska och sociala förutsättningar. Dessa dimensioner diskuteras med 

utgångspunkt i strukturteorin och relateras explicit till den forskning som berör strukturer 

på offentliga marknader. 

 

Förståelse för begreppet marknadsstruktur är i detta arbete införlivad med uppfattningen 

att marknadsstrukturer synliggörs genom de tolkningar och föreställningar som finns hos 

marknadsaktörer. Tidigare forskning har visat att offentliga marknadsaktörer ofta 

översätter mikroekonomisk teori om marknadsstrukturer till marknadspraktik (Callon 

1998, Norén 2003, Jensen 2004). Jag argumenterar därför för att det inte är de strukturella 

dimensionerna i sig som är intressanta som analysinstrument i avhandlingen utan snarare 

de uppfattningar om strukturer som aktualiseras av aktörerna i det praktiska 

marknadsskapandet.  

 

Slutligen i kapitlet gör jag en sammanfattning och diskuterar hur de valda teorierna kan 

användas för att studera den marknadsskapande process som skett i Norrköping. Genom 

att tillämpa de två processmodellerna av organisatorisk förändring samt diskutera 

förändring i relation till strukturella förhållanden tar jag ett steg för att uppnå syftet att 

förstå marknadsskapandet som en komplex förändringsprocess. 

 

 

2.1. Förändringsprocesser i offentliga organisationer 

  

”Offentlig sektor, liksom privat sektor, består av ett antal organisationer. Mellan 

organisationerna finns relationer och band av olika slag, såväl inom som mellan 

sektorer. Det är enkla påståenden som är förvånansvärt förbisedda. Om vi vill förstå vad 

som händer i ekonomin måste vi förstå vad som händer på den organisatoriska nivån, 

med organisationernas mål, gränser och relationer”, - skriver Sundin & Tillmar 

(2008:227). I denna avhandling vill jag förstå det som händer på den organisatoriska 

nivån, d.v.s. i den organisatoriska enheten. Men vad är det som menas med en 

organisatorisk enhet i det här sammanhanget? Att avgränsa den organisatoriska enheten 
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är centralt för förståelsen av organisatoriska förändringsprocesser (Van de Ven 2007). 

Brunsson & Sahlin-Andersson (2000) förklarar att de förändringar som offentliga 

verksamheter genomgått de senaste decennierna har gjort att det skapats tydliga, eller i 

författarnas termer mer kompletta, organisatoriska enheter. De menar att ”the reforms 

can thus be described as a way of turning public services into organizations, or at least 

into something closer to this than before” (Brunsson & Sahlin-Andersson 2000:723). 

Med utgångspunkt i detta resonemang argumenterar jag för att den grupp aktörer i 

kommunen som tillsammans organiserar grundskoleverksamheten kan ses som en 

organisatorisk enhet. En sådan avgränsning behövs för att kunna studera förändringen i 

sättet att organisera grundskoleverksamheten i kommunen. Den diskussion som forskare 

för om offentliga organisationers gränser pekar emellertid på en del svårigheter med att 

göra sådana avgränsningar: exempelvis pekar man på att ”offentliga organisationer är 

invävda i varandra i en hierarki, vilket innebär att det är svårt att veta var den ena 

organisationen upphör och den andra tar vid” (Christensen, Laegreid m.fl. 2005:16). 

Även offentliga och icke-offentliga organisationer kan gå in i varandra (Christensen, 

Laegreid m.fl. 2005, Sundin & Rapp 2006).  

 

För att studera en kommunal organisation såsom den studeras här måste man därför vara 

medveten om denna komplexitet. Samtidigt som den kommunala organisationen kan 

betecknas som en enhetlig organisation, består den i sin tur av ett antal organisationer, 

grupper och individer som å ena sidan befinner sig på olika nivåer och å andra sidan är 

heterogena med avseende på uppgifter, befogenheter, preferenser och sätt att agera. I 

konstruerandet av offentliga marknader deltar inte bara säljare och köpare utan även 

andra aktörer (både organisationer och individer) såsom politiker, intresseorganisationer, 

myndigheter, fackförbund för att ta några exempel. Offentlig sektor kännetecknas av 

konflikter och skilda uppfattningar, vilket inte minst gäller marknadsskapandet. Enligt 

Christensen, Laegreid m.fl. (2005:20) står offentliga sektorns organisationer inför 

konkurrerande logiker ”förankrade i organisationernas politiska och administrativa 

ledning, inbakade i organisationers kultur och tradition och förankrade i yttre 

handlingsmiljö och omgivningar”. Kommuner kan exempelvis ses som konglomerat 

bestående av många organisationer som ofta kännetecknas av motstridande och 

konkurrerande mål (Sundin & Tillmar 2008:227-228). En avgränsning gällande typen av 

verksamhet är därmed relevant, såsom i detta fall grundskoleutbildning, men denna 

verksamhet är inte isolerad från andra kommunala verksamheter. För att studera offentlig 

organisering är det således nödvändigt att vara medveten om denna komplexitet. En 

kommunal organisation är dessutom föränderlig, vilket skapar behov av att förstå 

organisationens föränderliga struktur och gränser (Rombach 1997, Forssell 1999).  

 

Mycket forskning har ägnats de förändringar som offentliga organisationer genomgått i 

olika länder se senaste decennierna. Christensen, Laegreid m.fl. (2005) pekar på att 

förändringarna ofta kännetecknas av liknande målsättningar såsom kostnadseffektivitet 

och rättvisa men att förändringsprocesser kan se ut på olika sätt i olika lokala kontexter. 

Jacobsson (1994:10) talar om organisationsexperiment som förändringsbenägna aktörer 

sätter igång. Enligt Jacobsson (1994:10) handlar det om reorganisering, det vill säga 
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förändring. För att förstå organisatorisk förändring i offentlig sektor är det enligt både 

Jacobsson (1994) och Christensen, Laegreid m.fl. (2005) viktigt att uppmärksamma den 

motsättning som finns på både empirisk och teoretisk nivå. Det handlar om två synsätt på 

förändring i organisationer, det som jag i detta arbete väljer att kalla för det 

deterministiska respektive det voluntaristiska (Whittington 1988). Offentliga 

organisationer, som en del andra organisationer, kan enligt Christensen, Laegreid m. fl. 

(2005) betraktas antingen som instrument eller verktyg för planerade 

förändringsprocesser, eller som enheter formade genom regler, normer och omgivningen 

där förändringsprocesser kan ses som ”naturligt” framväxande. Frågan ställs därmed 

huruvida förändringar sker genom passiv anpassning till strukturella förutsättningar, eller 

genom planerade strategiska satsningar från aktörernas sida. Mer konkret kan frågan lyda 

huruvida offentliga marknader skapas och regleras en osynlig hand eller av målmedvetna 

konstruktörer. Självklart är svaret på frågan långt ifrån antingen eller. Frågan kan 

emellertid vara ett steg mot förståelsen av marknadsskapande processer som ligger i 

fokus för detta arbete.  

 

Tesen att offentliga marknader kan ses som skapade genom voluntaristiska 

förändringsprocesser bottnar i den forskning om omorganisering i offentlig sektor som 

pekar på att förändringar initieras av aktörer som fungerar som aktiva konstruktörer 

istället för anpassningsagenter. Det har visats att offentliga marknader oftast skapas av 

politiker (Kastberg 2005). Callons (1998) tes att marknader skapas och inte bara uppstår 

stöds exempelvis av Kastberg i hans studie av flera kommunala marknader (Kastberg 

2005:152). Offentliga marknader kan ses som konstruerade genom medvetna försök att 

förändra de organisatoriska förutsättningarna. Denna argumentation återspeglar således 

voluntarismens logik i organiseringsprocesser (Whittington 1988) i den meningen att 

aktörers förmåga och vilja till autonomt agerande gentemot omgivningen är betydelsefull. 

Enligt Christensen, Laegreid m.fl. (2005) handlar sådant agerande, som även kan 

betecknas som strategiskt, om att skapa förutsättningar i organisationen för att uppnå 

olika slags målsättningar, vilket innebär att organisationer ses som instrument där 

förändringsprocesser går att genomföra och kontrollera. 

 

Skapandet av offentliga marknader i svenska kommuner kan ses som en del av den 

förändringsvåg som initierats genom politiska satsningar. Det har nämnts i 

inledningskapitlet att organisering av grundskolan i svenska kommuner i många fall har 

förändrats (och fortfarande förändras) som en följd av en medveten politisk satsning 

genom Utbildningsreformen 1992 och införandet av skolpengen, med en övergripande 

målsättning att skapa konkurrens och därmed bl. a. höja kvalitet och effektivitet i 

grundskolan
19

.  Ur det voluntaristiska perspektivet kan organisationer ses som redskap 

eller verktyg som ledningen, d.v.s. politikerna, använder för att uppnå vissa mål. 

Organisatoriska arrangemang skapas medvetet för att målen ska kunna uppnås. Forskning 

om offentliga marknader grundas till stor del på synsättet att offentliga marknader inte är 

                                                 
19

 För en diskussion om mål och medel i det offentliga marknadsskapandet se t.ex. Le Grand (2007) där 

både brittiska och amerikanska erfarenheter och perspektiv presenteras. 
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självgenererade genom ”naturens krafter” eller balanserade genom utbud och efterfrågan 

(Ferlie 1992, Norén 2003, 2008). Forskning har visat att de som konstruerar offentliga 

marknader försöker förändra befintliga organisatoriska strukturer (såsom dessa uppfattas 

och tolkas). Offentliga marknader kan således ses som sociala konstruktioner som skapas 

och formas genom aktörernas medvetna agerande. Planering, uppställning av mål och 

satsningar på att nå dessa mål kan ingå som ingredienser i marknadsskapande processer. 

Voluntarismens logik, dvs. medvetet skapande, kan med detta synsätt vara framträdande 

på offentliga marknader. 

 

Voluntarismens logik 

  

Tesen om voluntaristiska förändringsprocesser kan diskuteras vidare. Vilka aktörer som 

skapar offentliga marknader och på vilka sätt har varit frågan för en del svensk forskning. 

Politikerna kan ses som marknadskonstruktörer i det avseende att det är de som på ett 

direkt sätt bestämmer hur stora resurserna skall vara samt på ett indirekt sätt hur 

resurserna skall fördelas. Tack vare sin politiska beslutsmakt kan de initiera och påverka 

genomförandet av marknadsskapande processer. Hos Norén (2003), Kastberg (2005), 

Jacobsson (1994) är det just politiker som betraktas som marknadsskapare eller 

marknadsdesigners. Norén (2008:43) skriver exempelvis att ”Marknaden i offentlig 

sektor kan ses som politikernas verktyg för att realisera politiska mål som exempelvis en 

ökad effektivitet och en bättre anpassning av offentlig kärnservice till köparnas behov”. 

För Kastberg (2005) hamnar de politiska ambitionerna och målsättningarna i fokus när 

han studerar den komplexitet som omgärdar marknadsskapandet i tre kommuner. På 

kundvalsmarknader kan valfriheten ses som ett mål varvid politikernas uppgift blir att 

skapa organisatoriska förutsättningar för kunderna att välja mellan tillgängliga 

producenter och även säkerställa kvaliteten på den service som producenterna erbjuder. 

Professionella utförare inom vissa verksamheter, som t.ex. inom sjukvården, kan också ha 

stor betydelse i hur utbytet på den offentliga marknaden sker (Pettersson 2008). 

Förändringsprocesser i offentliga organisationer kan ur det perspektivet ses som 

planerade uppifrån genom voluntarismens logik; den politiska ledningen strävar efter att 

hitta passande medel, eller rätt redskap för att verkställa sin plan. Planerad förändring av 

organisatoriska strukturer innebär å ena sidan fokus på hierarkier, analytisk-rationell 

kalkylering, mål-medel-rationalitet och politisk kontroll, och å andra sidan fokus på 

förhandling, ”som öppnar för hävdande av olika intressen, kompromisser och 

förhandlingar mellan organisationer och aktörer med delvis motstridande mål och 

intressen” (Christensen, Laegreid m. fl. 2005:13). Förändringar i organisationsstrukturer 

är därmed att betrakta som rationell utformning av det strukturella arrangemanget som är 

tänkt att skapa förutsättningar för önskat beteende i framtiden.  

 

Determinismens logik 

 

Voluntarismens logik i det offentliga marknadsskapandet kan kontrasteras mot 

determinismens logik. Om utgångspunkten tas i begreppet offentlig marknad kan det 

deterministiska synsättet på förändring poängteras genom att betoningen läggs på 
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”marknad”. Den teori som arbetar med begreppet marknadsstruktur postulerar att 

marknadsaktörers agerande är beroende av de strukturella förutsättningarna. Aktörer kan 

ses som beroende av krafter i omgivningen och tvingas anpassa sig till de förändringar 

som sker i omgivningen för att överleva (Jacobsson 1994:13). Det kan handla om både 

sociala, tekniska, ekonomiska, demografiska och andra förändringar som kan sägas ligga 

utanför aktörernas kontroll. Aktörerna kan dock enligt teorin förändra marknadsstrukturer 

genom sitt agerande (se t.ex. Porter 1981, 1983 för diskussion). Även om detta 

dubbelsidiga förhållande har diskuterats utgår den ekonomiska teorin i stor utsträckning 

från postulatet där anpassning till de rådande förutsättningarna är centralt.  

 

Med utgångspunkt i synen på marknadsaktörer som vinstmaximerare enligt den 

mikroekonomiska läran kan det argumenteras för att några möjliga sätt att agera kan vara 

motiverade. Man kan även förutse agerandet givet dessa premisser. Resonemanget 

återspeglar determinismens logik i organiseringsprocesser (Whittington 1988) i den 

meningen att aktörers förmåga till autonomt agerande i relation till omgivningen är starkt 

begränsad. Samtidigt har det poängterats att vinstmaximering inte alltid utgör ett mål för 

aktörer på offentliga marknader, att de inte alltid är självständiga och att de inte alltid 

konkurrerar med varandra (Le Grand 1991), vilket innebär att det kan finnas en mängd 

olika lösningar och sätt att agera som inte alltid låter sig fångas eller förklaras av den 

mikroekonomiska modellen (Ferlie 1992).  

 

Att hänvisa till att offentliga organisationer förändras genom planerade satsningar från 

politikernas sida är således inte tillräckligt för att förstå det som händer i organisationerna 

eftersom de har egna regler, värderingar och sociala normer som styr 

organisationsmedlemmarnas beteende. Det som händer i offentliga organisationer styrs 

inte enkelt genom ledningens anvisningar utan även av en egen inneboende 

lämplighetslogik inom organisationen (Christensen, Laegreid m. fl. 2005:13) som präglas 

av erfarenheter, värderingar och anpassning till miljön. Det finns enligt detta perspektiv 

utrymme för gradvis utveckling och gradvis anpassning inom organisationer. Istället för 

instrumentell verksamhetsplanering och omvandling av organisationer i riktning mot 

bestämda mål talar man om de inneboende krafter som själva organisationen har. Detta 

perspektiv betonar å ena sidan organisationers interna värderingar, historiskt etablerade 

traditioner och normer, och å andra sidan deras externa omgivning och de krafter som 

påverkar organisationer enligt rådande uppfattningar hos organisationsmedlemmar. I viss 

mån kan man tala om en organisation som självreglerande och självutvecklande. 

Betydelsen av de kontexter i vilka en organisation befinner sig är stor i detta 

sammanhang.  

 

När det gäller offentliga marknader har forskning visat att sociala normer och historiska 

kontexter är betydelsefulla i de processer genom vilka marknader formas (Pettigrew, 

Ferlie & McKee 1992, Ferlie 2002). Det är således relevant att ha en diskussion om 

determinismens logik eftersom marknader ofta förväntas vara i någon grad 

självreglerande, av både teoretiker och praktiker. Det är viktigt att påpeka att det 

fortfarande i stor utsträckning handlar om en teoretisk syn på marknaden. Det behövs mer 
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kunskap om hur marknader fungerar i praktiken, om de tillåts sköta sig själva eller 

tvärtom begränsas. Forskning har visat att den neoklassiska idén om en 

självombesörjande marknad haft ett stort genomslag vid omorganiseringsförsök i 

offentlig sektor (Blomquist 1996, Jensen 2004). Det innebär att tilltron till marknadens 

inneboende kraft är stark hos de som organiserar marknader. Offentliga marknader 

definieras utifrån marknadsegenskaper i den meningen att konkurrensen ofta ses som en 

självreglerande mekanism med en inneboende kraft. Empiriska studier av offentliga 

marknader visar att deras skapare ofta litar på att marknadsmekanismen har en förmåga 

att reglera sig själv (Jensen 2004).  

 

Flera logiker 

 

Det har visats att marknadsaktörer inte alltid kan beskrivas som strategiska 

förändringsagenter även om förändringar sker (Buchanan, Addicott m. fl. 2007). 

”Nobody in charge” (”Ingen vid ratten”) är exempelvis en metafor som används av 

Buchanan, Addicott m. fl. (2007) för att beskriva de förändringsprocesser som sker i 

offentlig sjukvård där små och ofta splittrade grupper av aktörer försöker genomföra 

förändring samtidigt som de anpassar sig till omgivningen och till andra gruppers 

agerande såsom de förstår det utifrån de rådande förhållandena. Den observerade 

otydligheten i gruppernas sammansättning, i aktörernas roller och i 

förändringsinriktningar tolkar forskarna som att det inte kan finnas någon individ eller 

någon grupp som kan förstå helheten i en förändringsprocess för att kunna påverka den 

(Buchanan, Addicott m. fl. 2007:1085); detta återspeglar synen på aktörer som 

begränsade i sina roller som förändringsagenter. 

 

Jacobsson (1994:12) poängterar att de konkreta lösningarna alltid finns i praktiken samt 

att teorier inte kan erbjuda en enhetlig lösning på de utmaningar som offentliga 

verksamheter ställs emot. Dessutom måste uppmärksamheten dras till de 

verksamhetsspecifika faktorerna i den meningen att förändringar i offentlig sektor alltid 

införs i redan existerande verksamheter som inte sällan har egna förutsättningar. 

 

Således går det att hävda att både voluntarismens logik och determinismens logik 

(Whittington 1988) kan finnas närvarande på offentliga marknader. De processer 

varigenom offentliga marknader skapas kan sägas återspegla båda logikerna tack vare sin 

komplexitet och specifika karaktär. Antingen förändras offentliga organisationer genom 

en förbestämd process som ligger utanför organisationsmedlemmarnas kontroll 

(determinismens logik som ofta tillskrivs marknader) eller genom att förändringsagenter i 

dessa organisationer medvetet förändrar strukturerna (voluntarismens logik som ofta 

benämns strategisk förändring). Dessa perspektiv var för sig är dock inte tillräckliga för 

att förstå det som händer i organisationer. För att förklara det som händer i offentliga 

organisationer behöver perspektiv anläggas där förändringar i organisatoriska strukturer 

ses som både planerade och framväxande. Offentliga marknader kan ses som skapade 

genom organiseringsprocesser där de två beskrivna perspektiven kommer till uttryck. 

Offentliga marknader är organisatoriska arrangemang som är medvetet skapade, 
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strukturerade och reglerade; de kännetecknas av planering och kontroll. Samtidigt kan de 

fortfarande betraktas som marknader med tillhörande attribut: de innefattar en tilltro till 

konkurrensen och dess förmåga att främja förändringar för att marknader ska fungera 

smidigt. Offentliga marknader kan då ses som till viss del drivna uppifrån och ner genom 

determinismens logik samtidigt som de till viss del är styrda nerifrån och upp genom 

voluntarismens logik. Från marknadsaktörernas håll handlar det inte sällan om önskan om 

att kunna uppnå det motsägelsefulla, att både låta marknaden leva sitt liv och att 

kontrollera den. 

 

Politisk reglering som särmärke 

 

Diskussionen om offentliga marknader som skapade genom både voluntaristiska och 

deterministiska processer handlar i stor utsträckning om den roll som den politiska 

regleringen ska spela på sådana marknader. Den politiska regleringen är offentliga 

marknaders starka kännetecken och träder ofta fram som kraften bakom det ”offentliga” i 

begreppet offentlig marknad. Den definition av offentliga marknader som tillämpas här 

understryker att det finns ett övergripande ansvar hos den offentliga huvudmannen att 

tillhandahålla servicen eller tjänsten. Alla barn måste exempelvis få utbildning och alla 

äldre har rätt till äldreomsorg enligt lag, vilket skapar specifika förutsättningar för 

offentliga aktörer när de utformar marknader för sådana verksamheter. Oreglerade 

marknader där den osynliga handen styr är en teoretisk abstraktion, både när det gäller 

industriella och offentliga marknader. Offentliga marknader är ofrånkomligen reglerade 

av politiker och det offentliga ansvaret kan inte förkastas eller kontrakteras bort 

(Christensen, Laegreid m. fl. 2005, Andersson 2002). Även Bartlett & Le Grand (1993) 

talar om reglerade kvasimarknader och menar att ansvarsförhållandet i och med 

införandet av marknadslösningar i grunden är oföränderligt: former för utförande kan 

förändras men det yttersta ansvaret finns kvar. Det innebär att de som skapar marknader 

måste skapa tydliga arenor, eller spelplan med tydliga regler (North 1993). Utmaningen 

att skapa en politiskt reglerad marknad är långt ifrån enkel. På offentliga marknader kan 

man tala om förändrade spelregler där gränsen mellan explicit och implicit styrning ofta 

blir oklar. Norén (2003) menar att det kan uppstå svårigheter mellan att å ena sidan skapa 

och upprätthålla stabila spelregler för att tillgodose allmännyttan och å andra sidan låta 

marknaden vara föränderlig och flexibel för att skapa variation och goda valmöjligheter. 

Det finns knappt någon stabil kompromiss när det gäller de offentliga marknadernas 

reglering. Den kommunala regleringen på kundvalsmarknader kan gå ut på att 

kompromissa om omfattningen, innehållet och kvaliteten av den tjänst som levereras till 

köparna till en given peng fastställd av staten. Regleringen behöver även handla om att 

skapa förutsättningar för säljarna som uppfattas som gynnsamma incitament för att det 

ska finnas konkurrens. 
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2.2. Modeller av förändringsprocesser 

 

För att förstå de processer varigenom en offentlig marknad skapas och utvecklas 

använder jag mig av två modeller av organisatorisk förändring. En central utgångspunkt i 

diskussionen om marknadsskapande processer är huruvida marknadsaktörer betraktas 

som passiva eller aktiva deltagare i förändringsprocesser. Det finns teorier där aktörer 

betraktas som passiva i relation till sin omgivning (DiMaggio and Powell 1983; Hannan 

and Freeman 1984). Förändringsprocesser ses i dessa teorier som processer av gradvis 

anpassning efter rådande omständigheter. På marknader kan det därmed uttryckas som 

anpassning för att överleva i konkurrensen (Hannan & Freeman 1984) eller om att handla 

i enlighet med de förväntningar som ställs på marknadsaktörer, såsom den interna strävan 

efter vinstmaximering (Tirole 1988) och osäkerhetsundvikande (Williamson 1967).  Det 

finns även teorier där aktörer betraktas som aktiva och medvetna skapare av förändring 

(Lawrence and Lorsch 1967; Weick 1969, Pfeffer and Salancik 1978, Pettigrew & Whipp 

1991; se även Hellgren & Melin 1993, 1994 för ett svenskt perspektiv där begreppet 

”strategiska förändringsprocesser” diskuteras). Enligt dessa teorier kan aktörer initiera 

och genomföra processer där organisatoriska strukturer förändras. På marknader kan det 

därmed uttryckas som agerande för att förändra förutsättningar för andra aktörer, för att 

skapa incitament för både konkurrens och samarbete (Easton & Araujo 1992) och för att 

eventuellt uppnå andra målsättningar än vinstmaximering (Porter 1985). Det finns även 

teorier där frågor ställs kring hur omgivningsfaktorer, resursförhållanden och aktörernas 

kognitiva förmåga kan sätta begränsningar för aktörernas möjligheter att genomföra 

planerade förändringsprocesser (Whittington 1988, Van de Ven & Poole 1995, Van de 

Ven & Sun 2011). 

 

Studien tar sin processorienterade teoretiska utgångspunkt i Van de Ven & Pooles (1995) 

två modeller av organiseringsprocesser: livscykelmodellen och den teleologiska modellen. 

Dessa modeller skapar enligt Van de Ven & Poole (1995) grund för förståelse av olika 

tolkningar, berättelser och meningar av förändringsprocesser i en organisatorisk enhet. 

Modellerna bygger på en uppsättning av antaganden och teser om processers olika 

dimensioner såsom ursprung och bakomliggande orsaker, inriktning och omfattning. Det 

gör att modellerna kan lämpa sig för studier av olika typer av organisationer och olika 

kontexter. De återspeglar två olika synvinklar på organisatorisk förändring inom 

processinriktad organisationsforskning. Modellerna ställs emot varandra eftersom de 

återspeglar två olika förändringssätt. Livscykelmodellen återspeglar synsättet där 

organisationsutveckling ses som en föreskriven och förutsägbar process. Den framskrider 

längs en bestämd rutt och drivs av faktorer som är svåra eller omöjliga för 

organisationsmedlemmar att påverka. Den teleologiska modellen återspeglar det motsatta 

synsättet: organisationsmedlemmar ses som förändringsskapare och tyngden ligger på det 

målmedvetna, det innovativa och det aktiva i förändringsprocessen. 

 

I min studie kommer jag att använda mig av livscykelmodellen och den teleologiska 

modellen av förändring för att beskriva och förstå vad som händer i en kommun. För att 

förstå hur en offentlig marknad skapas och formas studerar jag samspelet mellan dessa 



28 

 

två typer av processer. Jag har argumenterat för att organisatorisk förändring kan ses som 

antingen opåverkbar eller planerad, eller kännetecknas av båda sätten. Det har diskuterats 

ovan som att offentliga marknader kan ses som drivna genom voluntarismens eller 

determinismens logik, eller kännetecknas av båda logikerna. Dessa tankegångar 

återspeglar det som Van de Ven & Poole (1995) samt Van de Ven & Sun (2011) 

förklarar, nämligen att dessa modeller var för sig kan vara användbara för att försöka 

förstå vad som händer i en organisation, men att modellerna kan behöva kombineras för 

ökad förståelse (Van de Ven & Poole 1995:526-527, Van de Ven & Sun 2011:58-59).  

 

Enligt Van de Ven & Poole (1995) kan förändringsprocesser förstås genom att synliggöra 

de faser varigenom processerna framskrider. De menar att det är möjligt att urskilja 

distinkta faser i förändringsprocesser och relatera dem till varandra. Tack vare förståelsen 

för faserna och relationerna mellan dem kan man tolka förändringsprocesser som 

planerade eller framväxande. Detta tankesätt stöds av Weick & Quinn (1999) som menar 

att förståelsen för faserna är viktig för att synliggöra livscykel- och teleologiska processer 

men även för att upptäcka processer som inte enkelt låter sig definieras som antingen den 

ena eller den andra (Weick & Quinn 1999:524). Att förstå samspelet mellan de två 

processtyperna är viktigt enligt Van de Ven & Poole (1995) och Weick & Quinn (1999) 

som menar att de komplexa förändringsprocesser som pågår i organisationer kan 

kännetecknas av både anpassning till strukturella förutsättningar och aktivt agerande hos 

organisationsmedlemmar. Förändringsprocesser kan därmed förstås som både 

teleologiska processer där planerande aktörer hamnar i fokus och livscykelprocesser där 

fokus läggs på de krafter som ligger utanför aktörernas räckvidd. Detta resonemang 

återspeglar även Whittingtons (1988) diskussion om förhållandet mellan deterministiska 

och voluntaristiska förändringsmodeller där han uppmärksammar den ömsesidiga 

påverkan som strukturer och aktörer har på varandra. Enligt Whittington (1988:532) kan 

aktörers förmåga till att skapa förändring enbart förstås om deras agerande relateras till de 

strukturer som finns omkring dem. 

 

 

2.2.1. Livscykelmodellen 

 

Enligt modellen finns det en kedja av förbestämda irreversibla steg i organisationens 

utveckling som bestäms av dess ”naturliga” eller förbestämda egenskaper. Enligt 

modellen kan organisatorisk utveckling liknas vid en levande organisms liv. 

Förändringsprocesser är enligt detta tankesätt förutsägbara och följer ett inbyggt 

opåverkbart regelverk som fungerar som en orubblig styrmekanism.  "According to life 

cycle theory, change is inherent; the developing entity has within it an underlying form, 

logic, program, or code that regulates the process of change and moves the entity from a 

given point of departure toward a subsequent end that is prefigured in the present state 

[…]  External environmental events and processes can influence how the entity expresses 

itself, but they are always mediated by the imminent logic of rules, or programs that 

govern the entity's development", - förklarar Van de Ven & Poole (1995:515) innebörden 

av denna modell.  Modellbeskrivningen visar att den inbyggda mekanismen gör att en 
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organisation utvecklas genom förändringsprocesser som kännetecknas av aktörernas 

anpassning till regler, standarder och krav från omvärlden. Omvärldens roll är väldigt 

stark enligt denna syn: det är omvärlden som skapar regler och styr organisatoriskt 

beteende. Dock är det inte bara omvärlden som bygger upp regelverk. Det poängteras i 

livscykelmodellen att de regler som styr organisationsutveckling ofta är resultat av de 

rutiner och erfarenheter som organisationen genomgått i sin tidigare utveckling och som 

blivit etablerade inom organisationen (Van de Ven & Sun 2011:62). Det kan handla om 

de sätt att agera som av organisationens medlemmar betraktas som önskvärda i relation 

till organisationens effektivitet under rådande förhållanden. Internt framväxta normer och 

standarder av både formell och informell karaktär begränsar organisationsmedlemmars 

agerande och styr den i en bestämd riktning. 

 

Enligt livscykelmodellen präglas organisationsutveckling av determinism och avsaknad 

av en slutlig vision i den meningen att slutvisionen per definition ligger där cykeln sluter 

sig och att visionen enbart kan nås genom en bestämd process. Ingen slutlig vision 

konstrueras av organisationsmedlemmar eftersom den immanenta kraften som driver 

förändringsprocessen mot en förbestämd slutlig vision inte kan påverkas av dem. 

 

Faser 

 

Livscykelmodellen representerar en förändringsprocess där fyra faser kan urskiljas: start 

– utveckling – mognad – kris och tillbaka till en ny start (Van de Ven & Poole 1995:515). 

Processen ses därmed som sluten (cyklisk) i den meningen att en kris innebär en början 

på en ny, förändrad livscykel. Med ökande komplexitet som resultat av ålder och storlek 

förändras organisationer oundvikligt enligt dessa bestämda faser. Enligt Van de Ven & 

Poole (1995:515) måste dessa faser följa på varandra i den bestämda ordningen eftersom 

den ena fasen utgör en nödvändig förutsättning för den andra: varje fas ses som ett 

delelement av det totala resultatet och tilldelas lika stor betydelse. Modellen bygger på 

antagandet om organisationens medfödda strävan efter att fungera och utvecklas i 

enlighet med de fyra faserna. 

 

Eftersom offentliga marknader till stor del kan betraktas som marknader i enlighet med 

den mikroekonomiska teorin (Le Grand 1991) är det relevant att diskutera hur 

livscykelmodellen förhåller sig till det som menas med marknader i den teorin. Den 

uppsättning strukturella faktorer som finns hos marknader i enlighet med den 

mikroekonomibaserade strukturmodellen
20

 har ursprungligen setts som exogena faktorer 

på en marknad som determinerar marknadsaktörernas möjligheter. Exempelvis utgår 

Porter (1983, 1985) i sina studier av företags utveckling i branscher och geografiska 

regioner, i stor utsträckning ifrån livscykelperspektivet. Tidigare har det nämnts att det 

finns oklarheter gällande marknadsaktörers målsättningar på offentliga marknader (Le 

Grand 1991). Detta kan illustreras genom att frågan om vinstmaximering relateras till 

livscykelmodellen. Om tesen om företags strävan efter vinstmaximering på marknader tas 

                                                 
20

 Innebörden av modellen förklaras senare i teorikapitlet. 
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som utgångspunkt, resonerar man att vinstmöjligheter möjliggör nyetablering. Detta leder 

till förändringar i förhållanden mellan säljarna men även till förändringar i teknologier 

o.d. Förändringarna leder till en marknadsprocess som kan ses som en livscykel där 

produkter och produktionssätt så småningom blir inaktuella och aktörers vinstmöjligheter 

med denna produkt minskar. Detta synsätt präglas av determinismens logik och tro på 

marknadens förmåga att reglera sig själv. Det kan även resoneras att marknadsaktörer 

stannar på marknaden så länge det finns möjligheter för dem att uppnå sina mål som inte 

enbart kan handla om vinstmaximering. En marknad som organisatoriskt arrangemang 

kan därmed utvecklas enligt livscykelmodellen vilket innebär att marknadsaktörer 

anpassar sig till marknadens villkor så länge de finner det möjligt.  

 

Porter (1983) ser inte marknadsaktörer som endast passiva följare av marknadsstrukturer. 

Strukturer ofta skapas genom aktörers medvetna handlingar, det som Porter kallar för 

strategier. Det innebär att livscykelmodellen även kan präglas av aktiva sätt att agera. På 

marknader kan det innebära att marknadsaktörer kan försöka förändra strukturer för att 

skapa mer gynnsamma förutsättningar för att hävda sig på marknaden, exempelvis genom 

förändrade villkor för konkurrens och samarbete med andra aktörer. I livscykelmodellen 

stöds således tanken att aktörer kan ha en strategisk roll i organisatoriska 

förändringsprocesser.  

 

Anpassning och utnyttjande 

 

Weick & Quinn (1999) och Weick (2000) menar att livscykelmodellen återspeglar tanken 

om förändringsprocesser som kontinuerliga och framväxande. Sådana 

förändringsprocesser kan enligt dem beskrivas som  “ongoing, evolving and cumulative” 

(Weick & Quinn 1999:375). Det hänger ihop med synsättet att förändringsprocesser i 

organisationer pågår genom att aktörer fortlöpande anpassar sig till rådande 

omständigheter. Sådana processer av fortlöpande anpassning kan enligt författarna vara 

både kontinuerliga (ständigt pågående) och episodiska (koncentrerade till en begränsad 

tidsperiod). Den fortlöpande anpassningen kännetecknas av att aktörer vidtar aktiva 

åtgärder för att skapa kortsiktiga mål som är möjliga att uppnå inom de rådande 

strukturella begränsningarna. ”When change is continuous, the problem is not one of 

unfreezing. The problem is one of redirecting what is already under way.” - skriver 

Weick & Quinn (1999:379). Livscykelmodellen innebär inte enbart passiv anpassning 

(Van de Ven & Sun 2011:62). Enligt modellen agerar organisationsmedlemmar aktivt för 

att anpassningen ska ske i linje med deras kortsiktiga målsättningar som i sin tur ligger i 

linje med deras uppfattning av marknadens villkor. Organisationsmedlemmar utnyttjar de 

regler och påtryckningar som finns i deras omgivning, för att åtminstone på kort sikt dra 

mest nytta av dessa (Van de Ven & Sun 2011:62). Organisationer kan vara både lika och 

olika varandra enligt detta synsätt: å ena sidan är de lika passiva i den meningen att de 

inte kan ändra livscykelns förlopp och å andra sidan kan de vara olika tack vare sin 

förmåga att utnyttja de rådande förhållandena på sina individuella sätt. 
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Det kan således argumenteras för att livscykelmodellen återspeglar determinismens logik 

i organisatoriska förändringsprocesser. Det kan samtidigt poängteras att det finns inslag 

av voluntarismens logik i dessa processer. Forskare har diskuterat huruvida strukturella 

begränsningar och regelverk kan ha samma styrka gentemot aktörerna i olika 

tidsperioder. I sin modell resonerar exempelvis Hannan & Freeman (1984:149) att krafter 

hos omvärldsstrukturer kan ha olika styrka och påverka aktörerna på olika sätt beroende 

på organisationens ålder, storlek och komplexitet. Det innebär att det kan finnas 

variationer under livscykeln som gör att aktörer vid vissa tillfällen kan vara mindre 

påverkade av de rådande förhållandena, vilket kan möjliggöra aktivt agerande under 

dessa perioder (Hannan & Freeman 1984:157). Det kan även noteras att fasen kris (min 

översättning av Van de Ven & Pooles terminate) inte behöver betyda undergång eller 

slut. Det kan istället uppfattas som en fas där organisationen befinner sig i en krissituation 

och därmed är i behov av förändring genom aktörernas medvetna ingripande. Denna 

tankegång finns exempelvis i Greiners (1972) livscykelmodell där han menar att 

organisationers livscykel präglas av kriser och efterföljande förändringar. Cameron & 

Whetten (1983) har i sin bearbetning av livscykelmodeller inriktade på att förstå interna 

drivkrafter i organisationer föreslagit att de fyra faserna i organisationsutveckling ska 

vara entreprenöriell (en kreativ och innovativ fas där aktörer hittar eller skapar en nisch), 

kollektiv (en fas där aktörer kommer närmare varandra för att arbeta tillsammans mot 

gemensamma mål), formalisering och kontroll (en fas inriktad på stabilitet och 

institutionalisering), samt elaborering (expansion, decentralisering och förändring). De 

fyra faserna i den modellen inkluderar inte heller någon undergång: istället menar 

Cameron & Whetten (1983) att de organisationer som senast i elaboreringsfasen (den 

som kan sägas motsvara Van de Ven & Pooles terminate/kris) inte genomgår omfattande 

förändring inte kan överleva i sin dåvarande form. Förändringar av episodisk och ibland 

radikal karaktär kan därmed vara nödvändiga för att organisationen ska kunna utvecklas 

vidare i sin livscykel. Cameron & Whetten (1983) argumenterar för att sådana 

förändringar kan planeras och genomföras redan i formaliseringsfasen för att undvika kris 

och därmed undergång. Planerade förändringar och aktörernas medvetna ingripande i 

organisationens utveckling ses därmed som en förutsättning för vidareutveckling. 

 

 

2.2.2. Den teleologiska modellen 

 

Enligt den teleologiska modellen kan organisering ses som en målinriktad process 

baserad på samarbete och konsensus mellan aktivt involverade aktörer (Van de Ven & 

Poole 1995:516). Enligt modellen utvecklas organisationer genom en process av rörelse 

mot en socialt konstruerad vision, ett medvetet definierat sluttillstånd. Detta hör ihop med 

synen på organisation som relaterad till ett mål som konstrueras av individer genom 

socialt samspel (Quinn & Cameron 1988). Van de Ven & Poole (1995) fäster 

uppmärksamhet vid aktörers förmåga att medvetet planera, initiera och genomföra 

förändringsprocesser i en organisation. Målinriktad handling är en central del hos många 

definitioner av organisation. Det mest grundläggande i en teleologisk process är 

konstruktivt samarbete riktat mot bestämda mål.  
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En ledare eller en ledningsgrupp med starka visioner och förmåga att förmedla dem är en 

viktig aktör i teleologiska förändringsprocesser. Ledare är dock ofta oförmögna att nå sin 

vision utan att samarbeta med de andra aktörerna i organisationen. Det är genom 

samarbete som de olika aktörerna inom organisationen formulerar och omformulerar sina 

mål. Det teleologiska synsättet förutsätter att det ligger i aktörernas intresse att delta i 

skapandet av målsättningar eftersom det gynnar både organisationen och dem själva. 

Grundsynen är att organisationen kan förändras och anpassas till de målsättningar som 

utarbetas av organisationsmedlemmar. Van de Ven (1992:178) beskriver den teleologiska 

modellen utifrån förståelsen att ”…the developing entity is purposeful and adaptive. It 

socially constructs an envisioned end state and selects from alternatives a course of 

action to reach it”. Enligt det teleologiska synsättet utvecklas således organisationen mot 

ett önskvärt sluttillstånd som skapas av målmedvetna samarbetande aktörer. Det kan 

finnas olika sätt att uppnå visionen vilket i sin tur leder till att visionen modifieras och 

förändras under processens gång. Det önskvärda sluttillståndet kan förändras eftersom 

aktörerna upptäcker nya perspektiv och begränsningar. Sådana upptäckter kan ske tack 

vare sociala processer där aktörer kan tänkas agera gemensamt men även ha olika 

uppfattningar och ståndpunkter om målen och sätten att uppnå dem. Mål och visioner är 

därmed något som konstrueras och rekonstrueras genom socialt samspel baserat på 

tidigare erfarenheter (Van de Ven & Poole 1995, Weick 2000, Van de Ven & Sun 2011). 

De villkor och förhållanden som finns i organisationens externa miljö, dess interna 

resurser och aktörernas kognitiva begränsningar kan påverka och inskränka 

organisationsmedlemmarnas val och handlingar.  Nyckelorden är konsensus, flexibilitet 

och anpassning, både när det gäller aktörernas val av visioner betingade av kontexter och 

val av vägar och verktyg för att nå dit. En sådan modell av planerad förändring där 

aktörer konstruerar och förändrar sin organisation genom socialt samspel och konsensus 

återspeglar tanken att organisationer är skapade av människor och därmed kan betraktas 

som föremål för och resultat av medveten planering och kontroll, det som Christensen, 

Laegreid m.fl. (2005) kallar för instrumentell syn på organisationer. 

Organiseringsprocesser ses utifrån detta perspektiv som medvetet planerade av de 

individer och grupper av individer som har ambition att påverka något i organisationen. 

 

Faser 

 

Den teleologiska processen ses som bestående av faserna målsättning – genomföring - 

missnöje - interaktivt sökande och vidare mot en ny omgång. På samma sätt som i 

livscykelmodellen återspeglas här tanken om en sluten process, en cykel där 

genomföringsfasen leder till missnöje och därmed en ny omgång av social interaktion. 

Dock är faserna i en teleologisk process inte förknippade med varandra på samma sätt 

som i en livscykelprocess. Faserna behöver inte följa på varandra och förutsätta varandra. 

Enligt Van de Ven & Poole (1995) kan en planerad förändringsprocess utvecklas på olika 

sätt eftersom sociala processer som driver den organisatoriska utvecklingen kan vara 

oförutsägbara.  ”However, this theory implies a standard for judging change: 

development is something that moves the entity toward its final state”, - poängterar Van 
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de Ven & Poole (1995:516) och visar att teleologiska processer förutsätter att det sker en 

tydlig målorienterad förändring även om processen går igenom invecklade faser. 

  

Weick & Quinn (1999:365-366) menar att teleologiska förändringsprocesser kan 

beskrivas som ”infrequent, discontinuous and intentional; change is Lewinian, linear, 

progressive, goal seeking, requires prime mover who creates change”. De skriver även 

att förändringar som sker genom planerade och medvetna satsningar kan innebära 

förändringar i både organisationsstrukturer och förhållningssätt. Det kan förstås som att 

kognitiva förändringar kan vara grundläggande i sådana processer eftersom det sociala 

samspelet måste utmynna i delade uppfattningar och värderingar hos 

organisationsmedlemmar. Enligt Weick & Quinn kännetecknas en planerad 

förändringsprocess av att den  “tends to be infrequent, slower because of its wide scope, 

less complete because it is seldom fully implemented, more strategic in its content, more 

deliberate and formal than emergent change, more disruptive because programs are 

replaced rather than altered, and initiated at higher levels in the organization” (Weick & 

Quinn 1999:368).  

 

Den teleologiska förändringsmodellen förutsätter att beslutsfattare kan fatta beslut där 

mål och visioner för organisationen framgår, och att de kan förvänta sig att 

organisationsmedlemmarna kan och vill anpassa sig till dessa mål och visioner. 

Beslutsfattarna står emellertid i en position där de behöver kunna bedöma organisationens 

förmåga att ta till sig beslut och delta i att det beslutet verkställs. Det ligger ett stort 

ansvar på beslutsfattarna att göra en bedömning av organisationens anpassningsförmåga 

och förmåga till aktivt deltagande, med tanke på att deras bedömning behöver delas av 

organisationsmedlemmar för att en förändring ska kunna genomföras. 

Organisationsförändringar riktar sig ofta mot att förändra organisationsstrukturer. Utifrån 

den teleologiska modellen är det således viktigt för beslutsfattarna att ha delad 

uppfattning om organisationens struktur med organisationsmedlemmarna, för att visionen 

om en förändrad struktur ska aktivera deras deltagande i förändringsprocessen. 

 

En viktig aspekt att ta hänsyn till enligt den teleologiska förändringsmodellen är hur 

snabbt en förändring kan påbörjas och förankras. Att snabbt kunna reagera på 

förändringar i externa eller interna förutsättningar och fatta adekvata beslut är centralt för 

en smidig förändringsprocess. Exempelvis kan det handla om förändringar i teknologi 

eller i den interna kompetensen som ledningen behöver reagera på. Samtidigt kan det 

poängteras att den teleologiska modellen handlar om en process av gemensamt skapande, 

och därmed är det relevant att uppmärksamma de attityder till förändring som finns hos 

organisationens medlemmar. En förändringsvision behöver inte komma från ledningen. 

 

Osäkerhet och konsensus 

 

Ledningens förmåga att skapa förändringsvisioner kan hämmas av deras osäkerhet kring 

förändringens inriktning, innehåll eller konsekvenser. Burgelman & Grove (1996) menar 

att denna osäkerhet kan leda till att ledningen kan avstå från att fatta beslut om 
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förändring, och därmed behålla den organisationsstruktur som finns. De menar även att 

ledningen kan dra ut på tiden och försöka minska osäkerheten innan de fattar beslut. Det 

kan innebära att de förändringstendenser som eventuellt kan finnas inne i organisationen 

kan bromsas eller stoppas. Vidare kan det innebära att förändringsbeslut endast verkställs 

till viss del. Burgelman & Grove (1996) visar exempelvis hur ledningens oförmåga att 

uppfatta och tolka marknadsutvecklingen kan ställas emot mellanchefernas uppfattning 

om denna utveckling och framkalla trögheter i förändringsprocesser. Ledningsgruppens 

arbete kan även kännetecknas av att de individer som sitter i ledningen tänker lika och 

uppfattar sin organisation och sin omvärld på ett likadant sätt. Lika inställning kan 

medföra både för- och nackdelar vid skapande av målsättningar. Å ena sidan arbetar 

ledningen som en enhetlig grupp där stöd och säkerhet dominerar. Å andra sidan kan det 

finnas tendenser hos individerna i ledningen att inte uppmärksamma förändringar i 

omvärlden och i organisationen (Tsoukas & Chia 2002:579) om inte de andra också 

uppmärksammar dem. 

 

En teleologisk process, som utvecklas genom aktörernas medvetna samarbete, 

kännetecknas således av voluntarism istället för determinism. Aktörerna förväntas visa 

sin vilja att aktivt utveckla, experimentera och förändra, vilket sker genom att de drar 

lärdomar av det som skett under tidigare faser i förändringen. Processen, där de olika 

faserna inte nödvändigtvis behöver följa på varandra, kan präglas av en stor grad av 

osäkerhet. Osäkerheten kan även ligga i att organisationsmedlemmar kan hamna i 

konflikt trots sin vilja att uppnå konsensus. Konflikt kan handla om oenighet kring 

uppfattning av mål och de faktorer som krävs och påverkas för att nå målsättningen. 

Konflikter kan uppstå både inom och mellan olika nivåer i en organisation. Men trots sin 

osäkerhet och trots konflikter kännetecknas en teleologisk process alltid av att 

förändringar skapas genom konsensus (Van de Ven & Poole 1995). Det är viktigt att 

poängtera att en del av problemformuleringen och målsättningen utgörs av förändringar i 

incitamentsstrukturer. Det innebär att det ska finnas incitament för 

organisationsmedlemmarna att delta i förändringsprocesser och att sträva efter konsensus. 

Om medlemmar uppfattar att det befintliga strukturella arrangemanget tillhandahåller de 

verktyg de behöver för att uppnå sina mål och att det erbjuder de incitament de behöver 

för att fortsätta arbeta i organisationen, kan de ha svårt att se förändringsbehov. Det kan 

även vara så att gradvisa förändringar som redan sker i organisationen, exempelvis 

genom ständiga anpassningar, inte uppfattas som förändringar utan snarare som en stabil 

situation (Van de Ven & Sun 2011). 

 

Planering och kontextbundenhet 

 

Gällande livscykelmodellen har det diskuterats huruvida strukturer kan utöva olika slags 

påverkan på aktörer under olika tidsperioder. På ett liknande sätt kan det diskuteras 

huruvida aktörer kan ha olika möjligheter att påverka strukturer under olika tidsperioder. 

Det har argumenterats för synen att organisationer kan vara mottagliga för planerad 

förändring i de faser då de befinner sig i en krissituation, men även att medvetna aktörer 

kan förutse krissituationer och ingripa innan kriser inträffar. Detta kan relateras till de 
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processer där förändringsagenter skapar målsättningar. Det är viktigt att målsättningarna 

ska återspegla de förhållanden som råder i organisationen vid det bestämda tillfället för 

att målsättningarna ska kunna uppfattas som relevanta och möjliga att uppnå (Van de Ven 

& Poole 1995). Målsättningarna ska även baseras på de erfarenheter och de lärdomar som 

organisationsmedlemmar dragit från organisationens tidigare utveckling (Van de Ven & 

Sun 2011). Resonemanget att målsättningar formas med hänsyn till rådande förhållanden 

kan tolkas som att det finns utrymme åt determinismens logik i den teleologiska 

modellen. Att organisationsmedlemmar känner ett behov av förändring är fundamentalt 

för en teleologisk process, och behovet av förändring kan grundas i missnöje med den 

nuvarande situationen såsom den uppfattas mot bakgrunden av tidigare erfarenheter. Den 

historiska utvecklingen spelar också en betydelsefull roll för aktörernas uppfattning av 

situationen och för målformuleringsprocesser. 

 

Resonemanget om aktörer som medvetet förändrar marknadsstrukturer är relevant i 

diskussionen om offentliga marknader. Om offentliga marknader betraktas som 

marknader med utgångspunkt i mikroekonomisk teori (Le Grand 1991) kan det hävdas att 

utrymmet för aktörer att genomföra planerad förändring är begränsat eftersom marknader 

ses som självreglerande. Emellertid påpekar Christensen, Laegreid m.fl. (2005) att 

förändringar i offentlig sektor ofta går ut på att förändra rådande strukturella 

förhållanden. Porter (1983) menar att marknader kännetecknas av planering och 

medveten reglering från aktörernas sida. Bland de incitament som finns för 

marknadsaktörer kan exempelvis vara förändrade villkor för konkurrens och samarbete, 

förändrad tillgång till resurser eller förändrad grad av hierarkisk organisation.  

 

 

2.2.3. Livscykelprocesser och teleologiska processer i ett samspel 

 

Livscykelprocesser och teleologiska processer har beskrivits ovan i ett antal avseenden. 

Livscykelmodellen har återspeglat kontinuerlig och framväxande förändringsprocess 

medan den teleologiska modellen har återspeglat planerad och episodisk 

förändringsprocess. Uttrycken kontinuerlig/framväxande och planerad/episodisk kommer 

därför att även användas i fortsättningen då de två modellerna diskuteras. Även 

begreppsparet voluntarism respektive determinism kommer att användas i enlighet med 

den diskussion som förts gällande den teleologiska modellen respektive 

livscykelmodellen. 

 

Kan framväxande immanenta organiseringsprocesser förstås som ”konkurrenter” till 

planerade och kontrollerade processer? De framställs ofta som varandras motsatser, 

samtidigt som det påpekas att de inte nödvändigtvis behöver vara ömsesidigt uteslutande 

(Van de Ven & Poole 1995, Weick 2000, Cummings & Worley 2001, Van de Ven & Sun 

2011). Van de Ven (2007:205) pekar på att forskare ofta använder en av modellerna för 

att förklara organisatorisk förändring. Enligt Van de Ven (2007:205) kan fokus på en 

modell innebära att både datainsamlingen och analysen är fokuserade; det innebär även 

att det empiriska materialet kan anpassas till modellen. Van de Ven argumenterar dock 
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för en användning av två eller fler modeller. Modellernas olika utgångspunkter och 

antaganden möjliggör kritiska analyser (ibid.). 

 

Pettigrew (1985) och Pettigrew & Whipp (1991) utvecklar modeller av planerad 

förändring med ett tydligt ledningsperspektiv, d.v.s. där chefers intresse av att använda 

sig av strategisk planering för att styra verksamheter ligger som utgångspunkt. I sina 

studier av förändring i det offentliga vårdsystemet i Storbritannien visar Pettigrew, Ferlie 

& McKee (1992) att ledningens förmåga att sätta tydliga mål och organisera målinriktat 

arbete är avgörande för lyckade reformer. Studier med fokus på ledningsperspektivet har 

kritiserats av Alvesson och Wilmott (1996) för att utgå ifrån en syn på ledningens roll 

som något oproblematiskt. De menar att förändringsprocesser är socialt konstruerade och 

bör därför förstås i termer av tolkande och skapande snarare än styrning och strategisk 

planering. Synliggörande av multipla tolkningar och multipla berättelser uppnås genom 

att de olika aktörerna och aktörsgrupperna synliggörs. Buchanan, Addicott m.fl. (2007) 

har emellertid beskrivit förändringar i offentliga verksamheter som framväxande och inte 

alltid drivna av planering från ledare eller ledningsgrupper. Organisationsförändringar 

kan således drivas av både voluntarismens logik och av determinismens logik 

(Whittington 1988) och ha olika takt och tempo (Weick & Quinn 1999). Det kan vara så 

att processen utvecklas genom ett samspel mellan olika nivåer och olika aktörsgrupper i 

organisationen men det kan även vara så att processen enbart gestaltar sig på vissa av 

dessa. Det gör att det kan finnas olika förutsättningar och uppfattningar om 

förutsättningar relaterade till olika nivåer (Pettigrew, Ferlie & McKee 1992, Ferlie & 

Shortell 2001). 

 

Ven de Ven & Poole (1995:526) påpekar att försök att förstå komplexa 

förändringsprocesser såsom de utvecklas mellan olika organisatoriska nivåer kräver 

inslag av båda modellerna. Att enbart fokusera på en modell kan innebära att man bortser 

från de viktiga processer som inte ryms inom modellen (ibid.). Tsoukas & Chia (2002) 

menar att förändringsprocesser inte kan ses som antingen genererade genom anpassning 

till omvärlden eller genom medveten intern planering. Förändringsprocesser av båda 

typerna kan pågå samtidigt i organisationer. Enligt deras mening kan det vara så att den 

ena förändringsprocessen förutsätter den andra och att både omvärldens påverkan och 

aktörernas egna målsättningar kan vara synliga i organisationer: ”Of course organizations 

routinely respond to external influences (hence they have to change), be they competitive 

pressures, takeovers and mergers, government regulations, technological changes, 

personnel turnover, or members' personal trajectories. However, how organizations 

respond is endogenously conditioned, and it cannot be fully anticipated. There is a world 

out there that causes the organization to respond, but the pattern of response depends on 

an organization's self-understanding - the historically created assumptions and 

interpretations of itself and its environment” (Tsoukas & Chia 2002:577).  

 

Det teleologiska synsättet på organisatorisk förändring har kritiserats för att lägga fokus 

på sökande och beslutsfattande genom samarbete och konsensus och tilldela mindre 

uppmärksamhet de förhållanden varvid motstånd mot förändring uppstår. Det har även 
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påpekats att organisationer inte alltid låter sig underkastas planerad förändring, att de kan 

vara irrationella, att de existerar i föränderliga omgivningar och att ledares 

kontrollmöjligheter är begränsade eftersom ledningsfunktionen är socialt skapad (Weick 

& Quinn 1999). Emellertid har det påpekats att teleologisk förändring är nödvändig som 

en reaktion på livscykelprocessers kris där organisationer misslyckats med 

anpassningsprocesser (Weick & Quinn 1999:381). Aktivering av livscykelprocesser kan 

på ett motsvarande sätt vara ett tecken på att planerad förändring misslyckats eftersom det 

redan kan finnas individer och grupper av individer i organisationen som redan arbetar 

med små inkrementella anpassningar (ibid., s. 381) och som har en tilltro till 

organisationens egen förmåga att överleva kriser. Att använda både den teleologiska 

modellen och livscykelmodellen för att förstå förändringsprocesser är således motiverat. 

Försök att undersöka samspelet mellan de två modellerna har exempelvis gjorts av Van 

de Ven & Garud (1993) och Oreja Rodriguez (2008) där de studerar ett biomedicinskt 

företag respektive en turistdestination. Det har dock inte gjorts sådana försök gällande 

vare sig offentliga marknader eller skolverksamheter. ”Förändring är något som ofta 

försiggår i offentliga organisationer, genom kontinuerliga, rutinmässiga aktiviteter och i 

små steg, eller ibland genom brott och kraftiga omvälvningar när det har byggts upp en 

potential under längre tid. Särskilt de gradvisa förändringarna har ofta inte sin bakgrund 

i reformer
21

, och det är en myt att offentliga organisationer inte förändras, även om de 

också är robusta och stabila” (Christensen, Laegreid m.fl. 2005:152). 

 

En planerad/teleologisk/episodisk förändring eller framväxande/livscykel/kontinuerlig 

förändring kan ses som möjliga komplement till varandra snarare än motsatser till 

varandra. Den första modellen kan sägas återspegla voluntarismens logik medan den 

andra kan sägas återspegla determinismens logik. Den diskussion som förts tidigare om 

de två logikernas möjliga närvaro på offentliga marknader gör dessa två modeller 

lämpliga att använda. Offentliga marknader kan ses som skapade genom aktiva satsningar 

från aktörer involverade i social interaktion, men de kan även ses som marknader i den 

meningen att de styrs av en inneboende logik där aktörernas möjlighet att påverka 

utvecklingen kan vara liten. Samtidigt som Pettigrew & Whipp (1991) och Fernandez & 

Rainey (2006) visar vikten av starka ledare i förändringsprocesser i offentlig sektor visar 

Buchanan, Addicott m.fl. (2007) att förändringar i offentliga organisationer kan 

genomföras även om det inte finns individuella ledare, lednings- eller projektgrupper som 

formellt arbetar med att få till stånd förändringen.  

 

Den här studiens longitudinella design kan vara ett sätt att bidra till förståelsen för de två 

modellernas samspel över tid. Som diskuterats ovan, kan strukturer ha olika påverkan på 

aktörer under olika tidsperioder, och aktörer kan ha större möjligheter att påverka 

strukturer under vissa tidsperioder. Det kan innebära att både teleologiska och 

livscykelprocesser kan vara synliga i organisationsutvecklingsprocessen under olika 

tidsperioder. 

                                                 
21

 Med reformer menar författarna ”aktiva och medvetna försök från politiska och administrativa aktörer att 

förändra strukturella eller kulturella drag i organisationer” (Christensen, Laegreid m.fl. 2005:152), något 

som här likställs med den roll aktörer har i en teleologisk förändringsmodell. 
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Eftersom utgångspunkten tas i Van de Ven & Pooles (1995) modeller av organisatorisk 

förändring kan det vara på sin plats att förklara varför de andra två modellerna, den 

evolutionära och den dialektiska, som de presenterar inte används här. Den evolutionära 

modellen handlar om en process där flera organisatoriska enheter tävlar med varandra 

under förutsättning att omgivningens villkor är det som styr respektive enhets utveckling. 

Modellen återspeglar tanken om konkurrens där den som bäst anpassar sig till 

omgivningens krav överlever. Denna modell har inte använts här av två orsaker. För det 

första väljer jag att studera den kommunala organisationen som en organisatorisk enhet 

och inte som flera separata enheter, vilket i sin tur motiveras av att det visar sig empiriskt 

att de olika aktörerna i kommunen agerar gemensamt och deltar i skapandet av samma 

förändring. För det andra ser jag utvecklingen sedan 1992 som skett på nationell nivå, 

d.v.s. i kommunens omgivning, som relativt stabil under den studerade perioden. Den har 

enligt min uppfattning inte stort förklaringsvärde för denna period. Omgivningens krav 

och inverkan integreras i dynamiska kraft som jag uppmärksammar genom 

livscykelmodellen. På samma sätt kan det även noteras att den studerade perioden inte 

kan visa både anpassning, urval och sortering utifrån modellen: det hade krävts en längre 

tidsperiod för att kunna se sådana förändringar. Evolutionära processer i form av 

konkurrens mellan olika skolor och grupper av skolor hade även behövt relateras till den 

konkurens som råder på nationell nivå vilket skulle addera ytterligare tidsdimension och 

ha ringa förklaringsvärde till det som hänt i Norrköping. Den dialektiska processmodellen 

handlar på samma sätt som den evolutionära om flera organisatoriska enheter. Den 

uppmärksammar de processer där olika grupper av aktörer kommer i konflikt med 

varandra tack vare skillnader i sina agendor. Konflikter där teser och antiteser läggs fram 

är centrala. Då jag följde förändringsprocessen försökte jag inledningsvis beakta de 

konflikter som kunde uppstå under processens gång, gällande både politiska block men 

även tjänstemän och andra grupper. Dock visade det sig att processen snarare handlade 

om att skapa förståelse och samförstånd än om konflikter. Det som från början verkade 

vara en konfliktzon utvecklades till enighet som visade sig vara processens genomgående 

drag. Den teleologiska modellen återspeglar den komplexitet som kan pågå i processer 

där aktörer med skilda uppfattningar gemensamt försöker åstadkomma förändring. 

 

  

2.3. Att studera förändringsprocesser 

 

En organiseringsprocess kan förstås som bestående av tre element som tidsmässigt följer 

på varandra: en början, en utvecklingsprocess och ett slut (Van de Ven 2007).  Processens 

början och slut representerar de punkter eller moment som används för att avgränsa 

processen. En sådan avgränsning är nödvändig för att en process ska kunna studeras. 

Forskning har visat att organiseringsprocesser kan ses som ständigt pågående 

omorganiseringar där processers slut samtidigt kan betraktas som en ny början. Enligt 

detta synsätt finns det varken början eller slut hos organiseringsprocesser (Weick & 

Quinn 1999). Denna insikt bäddar för en förståelse av processers kontinuitet och gradvis 

framväxt. Det kan även noteras att Van de Ven & Pooles (1995) modeller av 
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livscykelprocessen respektive den teleologiska processen också är cykliska till sin natur. 

För analytiska ändamål behöver dock en processtudie ha sin utgångspunkt i ett bestämt 

moment som definieras som processens start (Dawson 2003, Van de Ven 2007). Efter att 

startögonblicket bestämts är det viktigt att uppmärksamma de dimensioner mot vilka 

förändringen kan förstås för att det ska vara tydligt att det verkligen handlar om en 

förändringsprocess. Medan förändringsprocessen fortskrider är det viktigt att identifiera 

de nyckelhändelser och faser som kan bildra till att förändringen kan beskrivas och 

analyseras. Den tidsordning i vilken händelser inträffar är av stor betydelse eftersom den 

bestämmer vilken riktning utvecklingen tar samt vilka följder som den enskilda händelsen 

kan få (Van de Ven 2007:157). Med följder menas i detta sammanhang 

händelsesekvenser och inte nödvändigtvis kausalsamband (Van de Ven & Poole 1995). 

  

Van de Ven (1992: 169) har definierat process som ”a sequence of events that describes 

how things change over time”. Men vad är det för things? Här utgår jag ifrån förståelsen 

av processens start som ett tillstånd som behöver beskrivas utifrån några centrala 

dimensioner för att det ska vara möjligt att berätta vad förändringen handlar om (Van de 

Ven 2007). Med andra ord handlar det om att försöka se vad det är som förändras 

(Pettigrew 1997, Van de Ven 2007). Ett tillstånd kan tolkas utifrån några strukturella 

dimensioner. För det som betecknas som processens slut gäller därmed samma princip 

och samma strukturella dimensioner. Förändringsprocesser kan inte förstås om det inte 

finns en referens till ett stabilt tillstånd: ”Just as change is only perceptible relative to a 

state of constancy, an appreciation of a temporal sequence of events requires 

understanding the starting (input) conditions and ending (outcome) results”, skriver Van 

de Ven (2007:160). Processriktningen kan följaktligen illustreras som:  

 

starttillstånd A  serier av händelser  sluttillstånd B 

 

Van de Ven (2007) argumenterar för att det ofta är nödvändigt att göra antaganden om 

vad som förändras för att svara på hur det förändras och tvärtom (Van de Ven 2007:159-

160). För att förstå start- respektive sluttillstånd samt kunna se vad som förändras genom 

de händelser som inträffar kan inspirationen hämtas från två håll: den empiriska och den 

teoretiska. I min forskningsprocess har jag för det första noterat hur de aktörer som deltar 

i praktiska förändringsprocesser beskrev den marknad som de upplevde att de befann sig 

på. Denna marknad beskrevs i strukturella termer. Aktörernas beskrivningar handlade om 

strukturella förhållanden som höll på att förändras. Sättet att beskriva en marknad i 

strukturella termer stämmer överens med sättet på vilket marknader betraktas i 

litteraturen: marknader har strukturer (Pepall, Richards & Norman 2005, Lipczynski, 

Wilson & Goddard 2009).  

 

För att kunna beskriva och tolka processen behöver jag således ha en uppsättning 

strukturella dimensioner som fungerar som en förståelseram. Organisatorisk förändring 

kan ses som ” a difference in form, quality, or state over time in an organizational entity” 

(Van de Ven & Poole 1995:512). Poängen som Van de Ven & Poole för fram är att det är 

möjligt att se och undersöka förändring genom att uppmärksamma samma 
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organisatoriska enhet över tid och vara observant på de skillnader som uppstår i enhetens 

struktur. Förståelse för organisatorisk struktur kan alltså göra det möjligt att urskilja vissa 

strukturella dimensioner och således värden i en organiseringsprocess. Därmed kan det 

sägas att förståelse för processer inbegriper förståelse för strukturer, vilket innebär att 

frågan vad kan ses som en del av svaret på frågan hur (Van de Ven 2007:159). I min 

forskningsprocess har det således varit motiverat att uppmärksamma marknadsstrukturer 

för att kunna studera marknadsskapande processer. Det bygger på synen att 

organiseringsprocesser kan ses som processer av skapande, modifikation eller 

tydliggörande av organisatoriska strukturer (Weick 1969; Tsoukas & Chia 2002).  

Resonemanget har relevans för studier av offentliga marknader. Offentliga marknader 

kan ses som konstruktioner skapade genom processer av socialt samspel. Det påpekas 

exempelvis av Christensen, Laegreid m.fl. (2005) att förändringar i offentlig sektor ofta 

går ut på att förändra strukturer.  

 

Strukturer kan uppfattas och tolkas olika av olika aktörer och grupper (Weick 1969). 

Därför är det inte strukturer i någon objektiv mening som får uppmärksamhet utan de 

tolkningar av strukturer och de berättelser om strukturer som finns i organisationen. Med 

andra ord, är det aktörernas tolkningar av marknadsstrukturen vid start- respektive 

sluttillstånd samt genom olika faser av processer som uppmärksammas. 

 

Den struktur som marknadsaktörerna upplever, som dessutom utvecklas över tid i 

historiska kontexter (Pettigrew 1997:339), kan forma både förväntningar, möjligheter och 

begränsningar. Det är med hänsyn till strukturen som aktörer utformar sitt eget beteende 

och bildar uppfattningar om andras. Strukturen fungerar även som en ram mot vilken de 

ser utmaningar och formulerar nya visioner för utveckling och därmed låter strukturen 

förändras. Aktörernas handlingar både möjliggörs och begränsas av strukturer och regler, 

och dessa strukturer och regler är skapade genom tidigare handlingar. 

 

För att förstå processen utgår jag vidare ifrån förståelsen av processer som bestående av 

faser och händelser. Organisationer består av olika aktörer som deltar i händelser, och det 

är just händelser som är centrala i sociala processer (Van de Ven 2007). Händelser och 

händelsesekvenser kan forma och förändra både strukturerna och själva aktörerna över 

tid. Faser och händelser markerar därmed kvalitativa förändringar i de organisatoriska 

enheterna. Observationer av faser fungerar som grund för förståelse av processerna i 

relation till processmodellerna med tillhörande fasbeskrivningar. Processer definieras 

därmed genom faser och händelser som förklarar hur en organisatorisk enhet utvecklas 

och förändras över tid (Van de Ven & Poole 1995, Pettigrew 1997).  

 

För att kunna beskriva en förändringsprocess behövs således förståelse för både faser, 

händelser, och strukturer. Jag har i föregående avsnitt beskrivit vad som kan menas med 

faser med utgångspunkt i utvalda processmodeller. Det är även motiverat att använda ett 

antal strukturella dimensioner för att kunna beskriva och förstå en förändringsprocess. 

Nedan fortsätter jag med en diskussion om vad som kan menas med marknadsstruktur. 
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2.4. Marknadsstruktur 

 

Resultatet av både teleologiska processer och livscykelprocesser är förändrade 

organisatoriska strukturer. För att klargöra vad som menas med offentliga marknaders 

struktur är det lämpligt att börja med att en gång till konstatera att begreppet 

kvasimarknad, eller offentlig marknad, härstammar från begreppet marknad. Enligt Ferlie 

(1992:81) var det Enthoven (1985) som initialt föreslog en kvasimarknadsmodell för den 

offentliga vården i USA. Ferlie (1992:81) förklarar att Enthovens idéer stred mot den 

mikroekonomiska teorins principer där man menade att introduktion av marknader i 

offentlig sektor skulle medföra risker på grund av den höga osäkerheten kring både 

producenternas och konsumenternas roll, otydliga incitamentsstrukturer samt offentliga 

tjänsters otydliga definition. I Storbritannien resonerade Le Grand (1991) kring de 

fördelar som införande av marknader skulle kunna medföra inom offentliga 

verksamheter. Han menade att det fanns möjligheter att både effektivisera verksamheten 

och därmed resursförbrukningen samt att förbättra kundernas möjligheter till val. Det 

fördes en intensiv diskussion kring både de faror och de möjligheter som nya 

marknadslösningar skulle kunna medföra i offentliga verksamheter. Möjligheter till 

rationellt tänkande och handlande, såsom de förespråkades i den mikroekonomiska 

teorin, ifrågasattes när det gällde offentliga sektorns verksamheter. Med tanke på den 

mikroekonomiska teorins strukturella betingelse kan det vara relevant att titta närmare på 

det som kan tänkas stå för ”marknad” i ”offentlig marknad”. Forskare har beskrivit 

offentliga marknader med utgångspunkt i att det finns utbud och efterfrågan och att 

producenter konkurrerar med varandra (Le Grand 1991, Norén 2003). Beskrivningarna 

har exempelvis berört inträdeshinder (Norén 2006), marknadskontrakt (Bennett & Ferlie 

1996), kostnadsförhållanden (Glennerster 1991), och produktmarknadsföring (Ferlie 

1992), det vill säga de strukturella dimensioner som brukar användas för att beskriva och 

förstå marknader enligt mikroekonomisk teori (Glennerster 1991, Ferlie 1992). 

 

Vad menas då med marknader och deras strukturer i den mikroekonomiska teorin? Vilka 

är marknaders beståndsdelar? Marknaden är den mikroekonomiska teorins fundamentala 

begrepp. Den så kallade strukturskolan (det som även brett kallas för ”industrial 

organization”) som enligt bl.a. Tirole (1988) är grundad i mikroekonomisk teori, lägger 

fokus explicit på begreppet marknadsstruktur (Bain 1959, Tirole 1988, Sherer & Ross 

1990, Pepall, Richards & Norman 2005, Lipczynski, Wilson & Goddard 2009).  

Strukturskolan utgår ifrån tanken att förståelsen av marknaders strukturella uppbyggnad 

är grundläggande för att förstå hur de fungerar. Enligt den logik som tillämpas inom 

strukturteorin finns det ett tydligt samband mellan marknadsstrukturer och de 

beteendemönster som marknadsaktörer uppvisar. Man behöver inte söka långt för att se 

att strukturskolans idéer har stadigt fotfäste i många undersökningar av marknader. 

Strukturteorin har haft en stor inverkan på politiska arenor såsom vid policyskapande på 

nationell nivå, framför allt i USA. Strukturella beskrivningar av marknader har blivit så 

etablerade att det första som kommer upp i svenska Nationalencyklopedins avsnitt om 
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marknader handlar om strukturer i enlighet med strukturskolans syn. Även i Sverige har 

man inspirerats av den typen av analyser.  

 

Strukturmodellen utarbetades med den privata industrisektorn som referensram. Dock 

kan det noteras att strukturmodellen i allt större grad används för att beskriva och 

kartlägga den konkurrensutsatta offentliga sektorn. Exempelvis bygger 

Konkurrensverkets (2002) rapport på det. Även Svenska Kommunförbundet (2002) 

undersöker i sin rapport det de kallar för ”marknadsutnyttjande” som till stor del beskrivs 

i strukturella termer. Framför allt har sådana analyser syftat till att identifiera de generella 

och de specifika strukturella förutsättningarna inom en marknad och visa hur både privata 

och offentliga organisationer och andra marknadsaktörer kan utveckla sitt beteende, hur 

de kan (eller ofta hur de skall) agera för att uppnå maximalt bästa resultat givet dessa 

strukturella förutsättningar. Det är en indikation på att strukturskolans idéer lever i allra 

högsta grad. 

 

Huvudargumentet i den moderna strukturskolans referensram är att marknader kan 

beskrivas i termer av struktur och beteende där strukturen formar beteendet och beteendet 

formar strukturen. De strukturella förutsättningar som råder på en marknad, kan och 

måste enligt denna teori utnyttjas av marknadsaktörer för att marknaden och dess aktörer 

ska fungera effektivt. Resonemanget går ut på att en marknadsaktörs agerande (och 

följaktligen hans prestation/resultat på marknaden) är direkt beroende av de strukturella 

förutsättningar som kännetecknar denna marknad. Marknadsstrukturen betraktas som en 

uppsättning relativt stabila ekonomiska och teknologiska dimensioner i ett företags 

omgivning. Dessa faktorer fungerar som en slags kontext inom vilken företaget utvecklar 

vissa typer av beteende. Marknadens strukturella förutsättningar ses vara avgörande för 

aktörernas agerande. Strukturmodellen som ursprungligen presenterats av Bain (1959) 

har fått utstå en del kritik. Rigiditeten med den ursprungliga modellen ligger i antagandet 

att marknadsaktörer förväntas agera på vissa sätt under givna strukturella villkor tack 

vare sin starka strävan efter vinstmaximering. Att kunna utmärka sig i konkurrensen och 

nå ett fördelaktigt läge antas vara tilltalande för många aktörer eftersom man då kan 

uppnå högre vinster gentemot andra. Detta stimulerar marknadsaktörerna till att engagera 

sig i sådana aktiviteter som skapar och upprätthåller konkurrensen och därigenom 

förväntas leda till önskvärda marknadsfördelar. Denna rigiditet har samtidigt det positiva 

med sig att den bygger på tydliga antaganden om orsakssamband, vilket gör modellen 

tilltalande i en analytisk mening. 

 

Modellen ser inte ut på samma sätt idag som den gjorde under Bains tid (Pepall, Richards 

& Norman 2005, Lipczynski, Wilson & Goddard 2009). Utvecklingen har i första hand 

rört de orsakssamband som det gamla paradigmet byggde på. Bland annat har Porter i 

sina tidiga studier (1981, 1983) fört en diskussion om hur beteende, strategi i hans termer, 

kan förändra strukturen på marknaden. Porter (1981:611-616) resonerade att aktörernas 

agerande kunde vara kraftfulla instrument för att utforma marknadsrelationer och i 

avgörande grad påverka marknadsstrukturen. Resonemanget hängde även ihop med 

argumentet att vinstmaximering inte nödvändigtvis var den ultimata målsättningen hos 
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marknadsaktörer. Nu, 30 år senare, är det ett vedertaget förhållningssätt att se 

marknadsstrukturer och agerande som två sidor av samma mynt, förknippade genom 

ömsesidig påverkan. Marknadsstrukturen kan i hög grad påverka aktörernas beteende 

genom att ange ramar, regler, begränsningar och möjligheter. Marknadsbeteendet 

påverkar i omvänd riktning strukturen och utformningen av marknader. Det kan sägas att 

aktörernas praktiska agerande i stor grad konstruerar och förändrar de strukturella 

ramarna, reglerna, begränsningarna och möjligheterna på marknaden. Det handlar alltså 

inte om en passiv anpassning efter exogena faktorer, det handlar om förändringar som 

aktörerna själva åstadkommer genom medvetna handlingar. Denna organisatoriska 

process kan inom ramen för ovanstående resonemang ses som ömsesidig.  

 

Jag anser det lämpligt att använda strukturskolans verktyg för att försöka förstå processer 

varigenom offentliga marknader skapas. I sin diskussion om marknadsstrukturer menar 

Porter (1981, 1983) att det i princip är omöjligt att studera ett fenomen, som exempelvis 

en marknad, utan att förstå dess beståndsdelar. Han pekar även på att det är viktigt att 

förstå strukturer för att förstå förändringsprocesser: “one must know what the key 

elements of structure are before one knows what to change”  (Porter 1981:613). Vidare 

kan sägas att den forskning om marknader som hämtar inspiration från strukturskolans 

uppsättning av strukturdimensioner sällan handlar om offentliga marknader: den handlar i 

nästan alltid om privata näringsgrenar på marknader. Forskning om avreglerade 

marknader och branscher har använt element av modellen (Bengtsson 1994, Eriksson 

2004). Gällande offentliga sektorns verksamheter kan det noteras att utnyttjande av 

strukturdimensioner främst förekommit i nationalekonomiska studier
22

. Offentlig sektor 

och dess organisationer kan kännetecknas av säregna strukturella förhållanden 

(Christensen, Laegreid m.fl. 2005, Sundin & Rapp 2006). Att tala om offentlig sektor i 

Sverige innebär att hänsyn behöver tas till de förhållanden som råder i Sverige. 

 

Att marknader kan ha unika strukturella egenskaper påpekas även av strukturskolan. I sin 

bok utgick Bain (1969) ifrån tanken att marknadsstrukturer kunde ses som delar av ett 

organisatoriskt arrangemang. Han definierade marknadsstrukturer som ”characteristics 

of the organization of a market that seem to exercise a strategic influence on the nature 

of competition and pricing within the market” (Bain 1969:7). I den forskning som 

utvecklats efter Bain har det visats att faktiska marknader inte alltid kännetecknas av 

konkurrens och att marknadsaktörer inte alltid konkurrerar med priser (Porter 1985). Inte 

heller vinstmaximering kan betraktas som den enda målsättningen hos marknadsaktörer 

(Tirole 1988:34). Redan Bain menade att marknader kunde ha unika och komplexa 

strukturer: “At times, market structure has been defined much more broadly […] market 

structure could embrace every objective circumstance – psychological, technological, 

geographical, or institutional – that might conceivably influence market behaviour. 

                                                 
22 Studier av konkurrensutsättning i skolsektorn har exempelvis visat att konkurrens mellan olika typer av skolor 

medför positiva konsekvenser på flera nivåer (Bergström & Sandström 2001, Sandström & Bergström 2005). 

Samtidigt har deras slutsatser ifrågasatts av andra forskare med hänvisning till samma strukturella faktorer som 

kunnat tolkas annorlunda (Wibe 2002). 
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According to this definition, every market has a multitude of characteristics, and every 

market is in some degree structurally unique” (Bain 1968:9). Med utgångspunkt i 

synsättet att marknader kan kännetecknas av en mängd strukturella karakteristika har 

strukturskolan utvecklat sina strukturmodeller till att omfatta fler dimensioner än de som 

ursprungligen härletts ur mikroekonomisk teori.  

 

De centrala strukturdimensionerna enligt denna teori såsom den utvecklats under de 

senaste decennierna förklaras nedan. Deras relation till forskning om offentlig sektor och 

offentliga marknader diskuteras. Det är inte förvånande att genomgången nedan utgår 

ifrån det som strukturskolan utgår ifrån, nämligen produkttillverkande företag som 

konkurrerar med varandra i respektive bransch. När det gäller offentliga marknader kan 

det dock argumenteras för att de strukturdimensioner som strukturskolan urskiljer har 

relevans även för tjänstetillverkande organisationer, vilka agerar på offentliga marknader. 

Skolor har kostnader för att producera och leverera sina tjänster, de har olika storlek och 

olika förhållanden till varandra och till olika kommunala och statliga kontrollorgan. 

Deras tjänster kan vara differentierade och tilltala olika slags kunder. Skolor har även 

olika erfarenheter av både historisk och social karaktär. Det gör att en offentlig marknad 

för skolutbildning i många avseenden kan liknas vid de marknader som beskrivits av 

strukturskolan. Att diskutera strukturella förutsättningar på offentliga marknader har stor 

empirisk relevans: det har redan nämnts att debatter på både lokal och nationell nivå 

uppmärksammar just strukturella förutsättningar för organisering av utbildning. De 

aspekter som nämnts förut gällande oklarheter med offentliga marknader kvarstår, vilket 

återspeglas i den teoretiska såväl som den empiriska debatten. Ett försök att reda ut dessa 

oklarheter i marknadsskapande processer görs därför i analyskapitlet. 

 

Med utgångspunkt i strukturteorin kommer följande strukturdimensioner att fungera som 

en förståelseram för fortsatt analys av den förändringsprocess som studeras: 

 

Vilka som är köpare och vilka som är säljare  

 

Teorier om marknader förutsätter att det finns säljare och köpare. Dessa två grupper kan 

vara av varierande storlek och sammansättning. Enligt strukturskolan ska både säljar- och 

köpargruppen finnas tydligt representerade på marknaden. Säljare ska även enligt teorin 

konkurrera med varandra för köparnas gunst. Förutom att konkurrera kan säljare ingå 

olika typer av samarbete och ingå i varandra genom vertikal organisering. Det viktiga i 

sammanhanget är att säljare förväntas veta vilka deras konkurrenter är. Även köpare 

förväntas kunna urskilja de konkurrerande säljarna.  

 

Det är inte alltid enkelt enkelt att avgöra vilka som är säljare och vilka som är köpare. På 

offentliga marknader kan det handla om nya organisatoriska former där säljare och 

köpare kan ifrågasättas i sina roller (Le Grand 1991, Bartlett, Roberts m. fl. 1998, Norén 

2003). På en del offentliga marknader kan offentliga organ representera köparintressen 

och fatta beslut å deras vägnar. Det offentliga kan även styra säljarrepresentationen på en 
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marknad. Offentlig finansiering och offentlig reglering styr ofta konkurrensen mellan 

olika säljare, vilket påverkar både uppfattningarna och praktiken.  

 

I den här studien fästs uppmärksamheten vid organisering av marknadens säljarsida. 

Följande dimensioner används för att undersöka detta: 

 

a) Säljarkoncentration  

Hur stora de olika säljarna är i jämförelse med varandra utgör enligt teorin en 

grundläggande förutsättning för marknadens struktur. Koncentrationsgraden är en 

strukturell dimension som anger antalet säljare på marknaden och deras relativa storlek 

och styrka (Scherer 1980). Ju större en aktör är jämfört med andra desto fler 

konkurrensfördelar tenderar den att ha (Porter 1985)
23

. Säljare kan uppnå en dominerande 

ställning genom att ha en stark och lojal köpargrupp eller betydande kostnadsfördelar. En 

stor grad av koncentration på utbudssidan inom en sektor, en bransch eller en marknad 

kan leda till att det uppstår en ojämn fördelning mellan aktörerna gällande resurser och 

andra faktorer. En dominerande aktör kan ha ett större utrymme att agera efter egna 

förutsättningar eftersom de inte är lika mottagliga för konkurrens mindre säljare. 

Koncentrationsgraden påverkar även andra aktörer i den meningen att en stor aktörs 

dominerande ställning kan utgöra ett allvarligt inträdeshinder på marknaden (se ett avsnitt 

om inträdeshinder nedan). Det kan även ge upphov till former för interaktion där den 

dominerande aktören får ställa upp villkoren för samarbete och konkurrens. Det kan då 

handla om konkurrensbegränsande samarbeten och monopolliknande sätt att agera. 

Scherer (1980) menar att marknader där antalet säljare är litet och deras andel av 

marknaden är symmetrisk kan fungera som platser för samarbete av olika slag. Enligt 

honom är det gynnsamt för säljare att agera samordnat under sådana omständigheter. Ju 

fler säljare och ju mer asymmetri mellan dem desto mindre samarbete, menar Scherer 

(1980) och förklarar att det kan bero på att konkurrenter i ett asymmetriskt förhållande 

kan ha olika uppfattningar om marknadens förutsättningar samt om vad som är gynnsamt 

för en eller flera aktörer. Interaktion mellan konkurrenter kan gestaltas på olika sätt 

beroende av deras uppfattningar om vad som är viktigt vid de rådande 

marknadsförhållandena (Bengtsson 1994).  

 

På offentliga marknader har storleken på de aktörer som levererar offentliga tjänster blivit 

ett debattämne på både nationell och lokal nivå. Debatten handlar om stora respektive 

små aktörers möjligheter att konkurrera med varandra. Storlekens betydelse i offentliga 

organisatoriska arrangemang har studerats av Sundin (2008). Hon ger ett antal empiriska 

exempel där stora organisationer som finns på lokal men ofta även nationell nivå kan ses 

som betydelsefulla aktörer på utbudssidan av marknaderna. Enligt hennes uppfattning har 

stora organisationer större möjligheter att hävda sig på de nya marknaderna jämfört med 

sina mindre konkurrenter. Exempel på asymmetriska konkurrensmönster finns i både 

omsorgs- och utbildningssektorn. Gällande utbildningssektorn kan nämnas stora 

                                                 
23

 En hög koncentrationsgrad har i teorier betraktats som både något negativt (Bains forskargrupp i 

Harvard) och något positivt (Baumols grupp i Chicago).  
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nationella koncerner som levererar skolutbildning i olika kommuner. För att återkomma 

till samma terminologi som använts ovan, kan dessa koncerners ställning på marknader 

förklaras av deras specifika kostnadsfördelar och inte sällan även av lojalitet hos kunder. 

Inom forskningen om offentlig sektor har det även skrivits om metaorganisationer (Ahrne 

& Brunsson 2005, Sundin & Tillmar 2006) som också visat sig fungera som 

betydelsefulla aktörer. Även sådana organisationer finns presenterade i olika sektorer och 

ger ofta tillhörighet och legitimitet till sina medlemsorganisationer. Det kan tolkas som 

exempel på stororganisationslogik, menar Sundin & Tillmar (2006) och illustrerar sina 

idéer med exempel från utbildningssektorn och Friskolornas Riksförbund. 

 

b) Hierarkisk organisering 

Förekomst och omfattning av stabila etablerade hierarkiska förhållanden ligger i fokus för 

denna dimension. Aktörer kan vara relaterade till varandra genom olika organisatoriska 

lösningar, från marknadsrelationer, dvs. kortsiktiga kontakter till hierarkisk integration, 

dvs. långsiktig samordning (Williamson 1975, 1985, 1996). Mellan dessa två ytterligheter 

finns det olika organisatoriska lösningar som kan ses som hybrider (se Bradach & Eccles 

1989, Grandori 1997, Adler 2001 för diskussion av dessa mellanformer). 

Marknadsrelationer vilar enligt denna tankebildning på tydliga relationer av tillfällig 

karaktär som kräver fullt ansvar av parterna, som för övrigt får ha mer eller mindre 

utpräglade identiteter. Det finns knappt något beroendeförhållande mellan parterna. 

Förhållanden grundas på starka, ofta opersonliga formella överenskommelser. Hierarkier, 

som organiserar för intern produktion, kännetecknas i sin tur av intern lyhördhet och 

intern konfliktlösning (Williamson 1996:98). Det som kännetecknar 

hybridorganisationers kontraktförhållanden är att de blandar element av hierarkiska 

kontrakt och marknadskontrakt. Relationskontrakt är ett samlingsnamn för de typer av 

överenskommelser som både hierarkiska och hybridorganisationer kan tillämpa. De 

kännetecknas av en viss grad av tillit, långsiktighet och ömsesidigt beroende samtidigt 

som det finns frihet och utrymme för eget agerande. Graden och utformningen av 

hierarkisk organisering förklaras även av transaktionskostnader av olika slag. 

Williamsons organisatoriska transaktionskostnader (1981:1544) är ett brett begrepp som 

Alvesson & Lindkvist (1993:429) liknar vid organisationskostnader. I hierarkiska 

organisationer kan man exempelvis tala om interna kostnader som är förknippade med 

koordinering, planering och intern styrning. En hierarkisk organisation växer tills dess 

interna kostnader blir lika med att organisera verksamheten på en marknad. Samtidigt kan 

hierarkisk organisering leda till att verksamheter samordnas och kostnader sänks (Pepall, 

Richards & Norman 2002:524).  

 

Gällande offentliga marknader blir hierarkiska sätt att organisera relevanta att 

uppmärksamma eftersom offentliga reformer ofta beskrivs som processer där hierarkier 

ersätts eller kompletteras av marknadsförhållanden. Med utgångspunkt i Grandoris 

(2001) resonemang om att alla organisationer är hybrider, d.v.s. varken marknader och 

hierarkier, kan det argumenteras att det är skiften mellan högre och lägre grad av 

organisering i vertikalt led i offentliga organisationer som blir en relevant strukturell 
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dimension. Ambitionen i det här arbetet ligger därmed inte i att analysera 

transaktionskostnaderna eller kontrakt som sådana såsom t.ex. Johansson (2006) eller 

Andersson (2002) gör i sina studier av offentliga marknader. Däremot fäster jag vikt vid 

förändringar i sättet att organisera i vertikalt led och därmed förändringar i relationer 

mellan marknadsaktörer. För att förstå förändringar i vertikala relationer är det lämpligt 

att även utgå ifrån förståelsen för olika incitamentssystem (belöningsstrukturer eller 

motivationsstrukturer) som enligt Williamson (1984) finns vid olika sätt att organisera. 

Så kallade starka system (”high-powered incentives”) finns i marknadslika miljöer, där 

vinster av lyckade marknadsutbyten och arrangemang, möjligheter för karriärutveckling 

och övrig belöning är direkta och uppenbara. Det kan jämföras med så kallade svaga 

incitamentssystem (”low-powered incentives”) i hierarkiska miljöer, där vinsterna 

fördelas indirekt, karriärer och belöningar är otydliga och opersonliga. Incitament genom 

marknadslösning omfattar inte bara de ekonomiska aspekterna: förutom möjlighet till 

direkta belöningar/vinster, handlar det även om friheter att agera själv, samt om tidsvinst 

eller egen tidsdisposition. Svaga incitamentssystem inom hierarkier saknar ofta i teorin 

dessa element men kan tillföra en starkare känsla av exempelvis socialt gemenskap, 

stabilitet och delade värderingar. System för uppföljning, utvärdering och belöning av 

prestationer är ofta integrerade i organisationsformen och kan utgöra strukturella 

begränsningar. Sådana system är särskilt tydliga i starka hierarkier. Långsiktiga kontrakt 

och etablerade vertikala relationer kan medföra en minskning av aktörernas flexibilitet 

och därmed en minskning av antalet tänkbara beteendealternativ. Samtidigt kan de skapa 

stabilitet och trygghet och möjliggöra större investeringar och satsningar på framtida 

affärer.  

 

Marknadsinriktade förändringar i incitamentsstrukturer i offentlig sektor har bland annat 

studerats med fokus på vården (Pettersson 2008) och skolan (Burgess & Ratto 2003, 

Atkinson, Burgess m.fl. 2009). Dessa studier visar att utförare som exempelvis skollärare 

verkar leverera bättre resultat om deras incitament skiftas från svaga till starka: detta 

illustreras med studier av försök med prestationsbaserad ersättning till skollärare i 

England
24

. På en övergripande nivå menar Frant (1996) och Dixit (1997) att förändringar 

i incitamentsstrukturer i offentlig sektor inte enbart behöver handla om löner och 

liknande ersättningar. Det kan snarare handla om incitament för eget beslutsfattande, 

flexibilitet, kontroll över sin situation och överblick över sin framtid, samt inte minst den 

mänskliga motivationen att få göra det man tycker är intressant. Detta tankesätt kan 

relateras till den här studiens fokus på organisatorisk förändring där marknadslösningar 

införs i ett befintligt organisatoriskt arrangemang (Jacobsson 1994). Zenger (2002) menar 

exempelvis att det kan vara problematiskt att inkorporera marknadselement i hierarkiska 

strukturer. En sådan införsel av exempelvis mer flexibilitet och självständighet kan vara 

tilltalande men detta kan skada de inarbetade mönster som finns inom hierarkin, såsom 

stabila traditioner av beslutsfattande och disciplin. Skapande av hybrida organisationer 

liggande mellan marknad och hierarki, kännetecknas ofta av att man försöker bevara de 

                                                 
24

 Detta är en stor politisk tvistefråga, på samma sätt som exempelvis frågan om fristående skolors påverkan 

på elevprestationer och kostnader. Forskning visar på motsägelsefulla resultat. 



48 

 

instrument för uppföljning och belöning som tidigare fanns inom hierarkin för att behålla 

organisationen inom dess ”incentive limits”. Zenger (2002) menar att implementering av 

marknadselement i starka hierarkier exempelvis kan vara en smärtsam process eftersom 

det hotar stabiliteten och väcker motstånd. Zengers (2002) tes är att förändringar i 

organisationsstrukturer därför borde åtföljas av förändrade incitamentssystem som kan 

legitimera förändringen. Lindkvist (2004) visar dock att så inte alltid är fallet och att det 

kan vara en fråga om ny gemensam typ av normbildning, exempelvis genom ny kunskap, 

som påverkar kollektivt handlande och en uppsättning av förändrade regler som inte 

nödvändigtvis återspeglar marknadsrelaterade prestationer. Lindkvist visar att det inte 

nödvändigtvis är så att man behöver förändra incitamentsstrukturen för att nå en djup 

förankring av en marknadsorienterad förändring. Även om inga förändringar görs i 

uppföljnings- eller belöningssystemet kan det gå det att genomföra en strukturell 

förändring med hjälp av en ny ” kognitiv infrastruktur” (Lindkvist 2004). 

 

c) Resursfördelningssystemet 

De rådande resurs- och kostnadsförhållandena är en viktig utgångspunkt för aktörers 

ställning och sätt att agera på marknader. Olika aktörer har olika möjligheter att påverka 

dessa förhållanden (Scherer 1980). Förändringar i befintliga förhållanden kan förknippas 

med både förbättring och försämring av förutsättningar för olika aktörers agerande. Ofta 

förekommande förändringar i kostnadsstrukturen kan exempelvis vara besvärliga. 

Aktörer kan föredra en viss grad av stabilitet för att kunna utveckla sin egen produkt och 

produktionskapacitet inom den bestämda kostnadsramen. Om en tillverkande aktör kan 

minska sina kostnader och därmed ”effektivisera” tillverkningen kan hela branschen 

påverkas. Kostnads- och resursförhållanden kan även ligga till grund för olika slags 

beroende mellan de olika aktörerna. En välfungerande och effektiv kostnadsstruktur kan 

även utgöra inträdeshinder för nya aktörer på marknader. 

Inom strukturskolan ses kostnadsstrukturen i relation till produkten, teknologin och 

storleken på produktionen (Scherer 1980). I den offentliga sektorn kan dock andra 

principer uppmärksammas. Offentliga verksamheter är skattefinansierade och den 

kommunala budgeteringen är reglerad i lagen. Offentliga verksamheter kan förknippas 

med svårigheter med att mäta prestationer, räkna kostnader och fördela resurser. 

Kommuners dåliga ekonomi uppgavs ofta som en orsak till reformer, omorganiseringar 

och avregleringsförsök i tidiga studier av offentliga marknader (Rombach 1997). De 

kommunala beslutsfattarna ansåg sig ha stora behov av att förändra förutsättningarna för 

resursfördelningen för att uppnå högre effektivitet, mindre kostnader och ekonomisk 

balans. I stor utsträckning gäller samma argument för förändringar än idag (Norén 2003). 

Med tanke på att nya aktörer träder in på offentliga marknader kan det även uppstå behov 

av större transparens i hanteringen av offentlig ersättning för utförda tjänster. Med 

transparensen kommer även krav på likställda förhållanden för de som erhåller offentliga 

ersättningar. Det ställs även krav på större insyn och möjligheter till kontroll av 

resursfördelningssystem.  
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För att illustrera ovanstående diskussion kan Skolverkets rapport (2009) nämnas där 

resursfördelningssystemet i skolsektorn diskuteras. Svenska skolor får en nationellt 

bestämd peng per elev som administreras på kommunal nivå. Enligt Skolverket finns det 

ingen idealisk modell för resursfördelning vilket gör att olika kommuner har olika 

modeller. Modellernas utformning påverkas ofta av politiska preferenser hos styrande 

organ och även av olika attityder till kontroll och värdering av modellerna. ”Det är stora 

skillnader mellan kommuner i kostnad per barn i förskolan och per elev i grundskolan, 

något som är väl känt sedan länge genom Skolverkets årliga statistik. Många, oftast 

mindre kommuner, har ingen uttalad modell för resursfördelning. Man har istället ett 

arbetssätt när man fördelar resurser som utgår från tidigare års budget eller utifrån 

volym. Modeller med en volymbaserad del och tilläggsresurser är den vanligaste 

fördelningsmodellen.[…] Uppföljning och utvärdering av resursfördelningens 

konsekvenser förekommer sällan och det saknas därmed underlag för den politiska 

diskussionen av hur resurser ska fördelas.” – skriver Skolverket i sin sammanfattning av 

rapporten. 

Kostnadsstrukturer hos aktörer på kundvalsmarknader har diskuterats i den allmänna 

debatten gällande de vinster som vinstdrivande aktörer, som exempelvis friskolor, påstås 

generera tack vare sin förmåga att minska kostnaderna.  

  

d) Inträdeshinder 

Hur etablerar sig nya säljare på marknaden? Denna fråga ligger bakom denna strukturella 

dimension. Det finns ofta starka begränsningar när det gäller tillträde till marknader. 

Marknader kan organiseras på ett sätt som gör dem öppna för endast vissa typer av säljare 

och köpare. Till detta hör en mängd regler, standarder, mätningar och redovisningssystem 

som finns etablerade. Lipczynski, Wilson & Goddard (2009) beskriver de hinder som 

uppstår för nya aktörer att träda in på marknader tack vare de olika strukturella 

förutsättningarna. Graden av produktdifferentiering, antalet av och storleken hos 

etablerade aktörer, de ekonomiska förutsättningarna och andra faktorer skapar 

tillsammans förutsättningar som nya aktörer måste ta hänsyn till vid etablering på 

marknaden. För många aktörer kan det vara svårt att komma in på marknader eftersom 

det finns olika slags juridiska problem som ska lösas. Det kan handla om certifiering, 

registrering, standardanpassning, patentlösning, kontrakt, samt politiska beslut och krav. 

 

Fördelar i kostnadsförhållandena hos etablerade aktörer fungerar också som hinder. Dessa 

kan uppstå på följande grunder: etablerade aktörer kan ha tillgång till exklusiva varor, ha 

effektiva produktionsprocesser eller ha patentliknande skydd; de kan även förfoga över 

de bästa leverantörerna, den mest kunniga personalen eller den bästa transportvägen; de 

kan ha tillgång till billigare finansieringsmöjligheter och ha bättre förutsättningar för 

investering; de kan involvera flera produktionsnivåer genom exempelvis vertikal 

integration; de kan ha ett brett differentierat produktsortiment som gör dem mindre 

känsliga för nedgångar; de kan ha etablerade lojala kundgrupper; de kan ha fördelar 

genom marknadsföring som är ett instrument för produktdifferentiering – den aspekten 
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innebär att nya aktörer belastas av kostnader för aktiv marknadsföring och att etablerade 

aktörer kan satsa på marknadsföring av större skala vilket ger ekonomiska fördelar.  

 

Inträdesbarriärer på marknader kan ses som både stabila och föränderliga beroende på 

vilken marknadsaktörs perspektiv som anläggs. Det kan hävdas att inträdesbarriärer kan 

ses som relativt stabila och på kort sikt svårföränderliga. Samtidigt kan det hävdas att 

inom offentlig sektor i Sverige har snabba och stora förändringar i inträdesbarriärer 

inträffat under de senaste två decennierna. Inom offentlig sektor handlar det i stor 

utsträckning om specifik lagstiftning och offentligrättslig reglering som föreskriver 

sektorns uppgifter, befogenheter och ansvar. Norén (2006) har visat att offentliga 

marknader generellt sett har höga inträdesbarriärer. Han menar att barriärerna sätts upp av 

politiker och tjänstemän i syftet att skaffa insyn i den producerade servicens kvalitet 

(Challis m.fl. 1994, Norén 2006). Vad det är för slags produkt eller tjänst som ska säljas 

på marknaden kan också vara oklart, vilket kan leda till att det skapas barriärer. Även 

etablerade rutiner, procedurer och attityder till förändring kan ses som barriärer på 

offentliga marknader (Norén 2006:52). 

 

Norén (2006) drar uppmärksamheten mot att barriärer kan konstrueras på olika nivåer. 

Den nationella nivån kan representeras av lagstiftningen medan den kommunala nivån 

kan representeras av lokala regler och arrangemang. Ett relevant exempel i 

sammanhanget är grundskoleutbildning som regleras på nationell nivå och har en lång 

tradition av reglering (Lindensjö & Lundgren 2000, Mühlenbock 2008). På den nationella 

nivån föreskriver Skollagen allas rätt till likvärdig utbildning. Kursplanerna är föremål 

för lokalt arbete men även det ofta präglas av en lång tradition av centralreglering. Att 

upprätthålla sådana regler på kundvalsmarknader är förknippat med kostnader för 

certifiering (Norén 2006:56) och det utgör en stark barriär för nya producenter. Det kan 

dock påpekas att olika kundvalsmarknader kan ha olika höga kostnader för certifiering 

(Norén 2006:60) 

 

I forskningen om marknader brukar inträdesbarriärer tolkas som barriärer för de nya 

producenterna som vill komma in på marknaden (Norén 2006:52, även Bartlett, Roberts 

m. fl. 1998). Det är möjligt att föra samma diskussion som Porter (1983) om 

inträdesbarriärer som ställs upp av befintliga producenter för att skydda sig från 

nykomlingar. Det går emellertid att även föra en diskussion om politisk reglering som en 

barriär konstruerad för att säkerställa produktens kvalitet (Norén 2006). Det kan även 

argumenteras för att barriärer kan konstrueras för att undvika att nya aktörer i form av 

nya organisationsformer uppstår inom det befintliga arrangemanget (Jacobsson 1994). 

Detta resonemang har sin grund i uppfattningen att attityder till organisatorisk förändring 

kan spela en betydelsefull roll i marknadsskapande processer. 

 

e) Produkten och produktdifferentiering 

Vad är det för produkt eller tjänst som säljs på marknaden? Vad konkurrerar säljarna om? 

Enligt strukturteorin i sin ursprungliga form förutsätter marknader homogenitet hos 
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produkterna vilket i sin tur avgör konkurrensgraden. Vid totalt homogena produkter 

relaterar man till prismekanismen som fyller den balanserande funktionen. Det är 

däremot svårare att utgå ifrån prismekanismen om produkterna är heterogena, något som 

kännetecknar faktiska marknader (Porter 1985). Differentiering av produkter eller tjänster 

handlar om att hitta eller skapa egna nischer i syfte att uppnå fördelar gentemot andra 

(Scherer 1980, Porter 1985). Differentiering är ett sätt att skapa och utveckla egna 

marknadsandelar vilket kan ge aktören större friutrymme för självständigt agerande 

eftersom inslag av monopol införs. Säljare kan differentiera sin produkt genom att ändra 

deras innehåll och utformning på ett sätt som särskiljer den från konkurrenternas. Med 

detta skapar de preferenser hos köpare som därmed inte endast styrs av priset i sina val. 

Differentiering och profilering (dvs. skapande av en tydlig profil) av produkter kan leda 

till att produktutbudet blir heterogent. Detta kan göra att man omdefinierar 

marknadssegmentet eller till och med hela marknaden. 

 

Det kan argumenteras för att offentliga verksamheter av tradition utvecklat mer eller 

mindre homogena produkter och tjänster, som exempelvis skolan med sin långa tradition 

av reglering (Mühlenbock 2008). Inom grundskolan har ofta politiker stått bakom tanken 

att samtliga barn i grundskoleåldern skall ha tillgång till utbildning på samma nivå och av 

samma kvalitet. Eftersom den politiska styrningen återspeglat den grundläggande 

principen lika för alla medborgare, finns det enligt denna argumentation litet utrymme för 

de enskilda skolorna att agera självständigt och försöka utmärka sin produkt. Emellertid 

kan det även argumenteras för att offentliga verksamheter under de senaste decennierna 

genomgått förändringar som i stor utsträckning riktas mot differentiering av produkter 

och tjänster. Skapandet av marknader med valfriheten som grundprincip är något som 

symboliserar tanken att kunder ska kunna välja bland olikartade alternativ. Skolan 

fungera som ett exempel i denna argumentation. Norén (2003) har beskrivit utvecklingen 

i skolan som en marknad där olika producenter erbjuder olika utbildningsalternativ som 

potentiella elever får välja emellan. Valfriheten på kundvalsmarknader kan således skapa 

differentierade produkter och tjänster. Även Mühlenbock (2008) visar att förändrade sätt 

att organisera skolan kan innebära stimulans för entreprenöriella satsningar och 

utveckling av innehållet och kvaliteten i utbildningen. 

 

f) Politisk reglering  

Oreglerade marknader där den osynliga handen styr är en teoretisk abstraktion, både när 

det gäller privata och offentliga marknader. Exempelvis menar ekonomhistorikern North 

(1993) att åtminstone en viss grad av reglering behövs för att marknader ska fungera i 

praktiken. Den politiska regleringen är ett starkt kännetecken hos offentliga marknader 

(Norén 2003, Kastberg 2005). Den definition av offentliga marknader som tillämpas här 

understryker att det finns ett övergripande ansvar hos den offentliga huvudmannen att 

tillhandahålla servicen eller tjänsten. Som diskuterats ovan, har forskning visat att 

offentliga marknader oftast är skapade av politiker och därmed ofta är reglerade av 

politiker (ibid.). Alla barn måste exempelvis få utbildning och alla äldre har rätt till 

äldreomsorg enligt lag, vilket skapar specifika förutsättningar för offentliga aktörer när de 
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utformar marknader för sådana verksamheter. Offentliga marknader är ofrånkomligen 

reglerade
25

 i och med att det offentliga ansvaret inte kan förkastas eller kontrakteras bort 

(Christensen, Laegreid m. fl. 2005, Sundin 2006). Kundvalsmarknader kan sägas sätta 

prismekanismen ur spel tack vare reglering genom andra instrument, som exempelvis 

elevpengen i grundskolan. Le Grand & Bartlett (1993), Bartlett, Propper m. fl. (1994), 

Ferlie, Ashburner m. fl. (1996) talar om reglerade kvasimarknader i den meningen att 

ansvarsförhållandet i och med införandet av marknadslösningar i grunden är oföränderlig: 

former för utförande kan förändras men det yttersta ansvaret finns kvar. Politikerna har 

det yttersta ansvaret för skattebetalarnas pengar och deras användning till ändamålsenliga 

tjänster. Det är således politikerna som sätter upp regler och försöker styra marknaderna 

för att reglera sitt förhållande till medborgarna. Det innebär att marknadsreglerarna 

skapar förutsättningar för ett visst agerande som motsvarar sådana förhållanden. Det kan 

liknas vid etablerade arenor, eller spelplan med tydliga regler (North 1993).  

 

Hur de politiskt skapade reglerna ska se ut och efterlevas är därmed en stor politisk 

utmaning. Det innebär att dessa regler måste upprätthållas av marknadsskaparna genom 

tydlig styrning. Gällande offentliga marknader kan man tala om förändrade spelregler där 

gränsen mellan explicit och implicit styrning ofta blir oklar. Norén (2003) menar att det 

kan uppstå svårigheter mellan att å ena sidan skapa och upprätthålla stabila spelregler för 

att tillgodose allmännyttan och å andra sidan låta marknaden vara föränderlig och flexibel 

för att skapa variation och goda valmöjligheter. Det finns knappt någon stabil 

kompromiss när det gäller de offentliga marknadernas reglering; den politiska regleringen 

är instabil (Norén 2003:15) Den kommunala regleringen på marknader går i stora drag ut 

på att bestämma omfattningen, innehållet och kvaliteten av den tjänst som under 

reglerade förhållanden levereras till kunderna till en given peng fastställd av staten.  

 

Brunsson (1989) menar att den offentliga sektorn kännetecknas av motstridiga mål 

snarare än av konsensus. Politiska ställningstaganden för och emot valfriheten, för och 

emot konkurrensen och för och emot själva regleringen hör till vardagen i många 

kommuner som ämnar införa marknadslösningar. Politiker kan ses som både 

marknadsskapare och marknadsreglerare vilket innebär att de politiska spelen kan komma 

till uttryck i de former för organisering och reglering som kännetecknar den skapade 

marknaden. Politiska spänningar kan ha stor påverkan på utformningen av 

marknadsskapande processer
26

. Lundström & Sundin (2008:11) visar att reglering är 

något som blivit allt tydligare genom offentliga sektorns omvandling. Försök att 

avreglera och ta bort lagar har i många fall medfört nya regler, standarder och formella 

normer (ibid., Christensen, Laegreid m. fl. 2005). Det handlar inte bara om 

                                                 
25

 Det kan hävdas att alla marknader är politiskt reglerade. Exempelvis hävdar Bozeman & Bretschneider 

(1994) att politisk kontroll är kännetecknande för moderna organisationer. De menar därmed att alla 

organisatoriska arrangemang kan beskrivas som ”mer eller mindre offentliga” med hänsyn till olika grad av 

politisk kontroll. 
26

 reglering från tjänstemännens sida (den så kallade gräsrotsbyråkratin) kan också komma i fråga; även 

reglering genom professioner i t.ex. sjukvården. 
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ledningsgruppernas sätt att bevaka och kontrollera utvecklingen. Det finns exempel på 

både inomorganisatorisk reglering och reglering med hjälp av metaorganisationer 

skapade för att tillhandahålla regleringen.  

 

g) Historiska och sociala förutsättningar 

För att förstå offentliga marknader som socialt skapade organisatoriska arrangemang är 

det nödvändigt att uppmärksamma de sociala strukturer som finns där. Strukturmodellen 

är förankrad i ett antagande om att marknadsaktörernas handlingar bestäms av 

marknadsstrukturen och den information som aktörerna har om produkternas pris, kvalité, 

teknologi, resurser etc. Deras beteende kan utifrån detta synsätt beskrivas som passiv och 

rationalistisk anpassning; besluten grundas i liten utsträckning på egna strategiska val och 

preferenser utan snarare på de rådande incitament som bottnar i marknadsstrukturen. 

Samtidigt har det argumenterats för att marknadsaktörer medvetet kan förändra befintliga 

strukturer och skapa nya.  Denna dualitet i marknadsskapandet kan till viss del bero på de 

sociala, institutionella och historiska kontexter som processerna utvecklas inom. I de 

modeller av marknadsstrukturer som presenteras av exempelvis Pepall, Richards & 

Norman (2005), samt Lipczynski, Wilson & Goddard (2009) ses historiska och sociala 

förutsättningar som en del av marknadsstrukturen. Författarna för diskussion huruvida 

denna dimension kan vara av samma ”strukturella” karaktär som de andra nämnda 

dimensionerna. Eftersom jag studerar en förändringsprocess är det fundamentalt att de 

historiska och sociala förutsättningarna tas hänsyn till eftersom ”Time and history are at 

the centre of any process analysis”, - som Pettigrew uttrycker det (1997:339). Dawson 

(2003:10) menar att den historiskt framväxta sociala ordningen behöver uppmärksammas 

för att skapa förståelse för förändring. 

 

En ”undersocialiserad” syn på människor och grupper av människor skapar en bild där 

marknader och marknadsaktörer betraktas som förbestämda och inte konstruerade av 

samhället (Granovetter 1985). Detta kan jämföras med sociologisk teori som kan ha en 

”översocialiserad” syn där individer i betydande grad är beroende av de sociala normerna 

i sitt beslutsfattande (Granovetter 1985). Ferlie (1992:87) argumenterar för att studier av 

sociala relationer, tillit, rykte och ansvar kan bidra till vår förståelse av hur marknader 

faktiskt fungerar. Det kan argumenteras att marknadsaktörers agerande ofta är inbäddat i 

sociala relationer. En studie av McGuire, Granovetter & Schwartz (1992) visar 

exempelvis en historisk utveckling i en bransch som inte handlar om att optimera 

teknologin eller hitta det mest (kostnads)effektiva sättet att fungera; de visar snarare att 

aktörernas beteenden är djupt förankrade i sociala relationer, institutioner och nätverk.  

 

Den sociala ordningen kan uttryckas i form av standardiserat beteende och rutiner (March 

& Olsen 1989). Rutiner och attityder är oftast framväxta genom den historiska 

utvecklingen under lokala förutsättningar. Den sociala ordningen kan även manifesteras i 

organisationsmedlemmars attityder till förändring (Norén 2006). För att förstå en 

omorganiseringsprocess är det viktigt att kunna relatera både det som händer nu och det 

förflutna. Varje organisation har sin historia och sina traditioner. Historiens gång skapar 
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vissa normer, värderingar och regler av formell och informell karaktär som i många 

avseenden formar och styr organisationens struktur och dess medlemmars sätt att agera.  

 

Även kvasimarknader existerar i historiska och institutionella kontexter som har påverkan 

på marknadernas utformning. Offentliga marknader kan skilja dig från varandra tack vare 

sina unika historiska, institutionella och sociala förutsättningar (Ferlie, Ashburner m. fl. 

1996). Det återspeglar även den tidigare nämnda tes som förts fram av strukturskolan där 

marknader kan ses som unika. Historiska och sociala förutsättningar kan således betraktas 

som en del av marknadsstrukturen. Historiska erfarenheter av decentraliseringsarbete kan 

vara ett exempel när det gäller offentliga organisationer. En kommun som under många 

år arbetat med t.ex. decentralisering kan ha annorlunda förutsättningar än den kommun 

som inför nya lösningar utan att ha gjort något liknande innan. En gång till får detta 

exemplifieras av skolan som av bl.a. Mühlenbock (2008) beskrivits som traditionsbunden 

och förknippad med starka sociala värderingar. Sociala normer och historiskt framväxta 

värderingar kan enligt Norén (2006) även fungera som inträdesbarriärer på offentliga 

marknader. 

 

2.5. Sammanfattning 

 

Jag avser i detta arbete att studera en komplex förändringsprocess. För att kunna beskriva 

och förstå en förändringsprocess använder jag mig av processmodeller av organisatorisk 

förändring. ”For the process analyst events and chronologies are crucial building blocks 

but only building blocks”, - poängterar Pettigrew (1997:339). – ”The aim of a processual 

analyst is not to to produce a case history but a case study”. Enligt både Pettigrew (1997) 

och Van de Ven (2007) är det därmed viktigt att både se det som Pettigrew kallar för 

”patterns” och Van de Ven för ”phases” som utgör processer men även de byggstenar 

som förändringsprocessen handlar om. För att se vad som förändras genom processen 

använder jag de presenterade strukturdimensionerna. 

 

Jag har tidigare angett att jag ser Norrköpings kommun, eller snarare den grupp aktörer 

inom kommunen som arbetar med grundskolefrågor, som en organisatorisk enhet. Den 

organisatoriska enheten består av individer som upprätthåller och utvecklar den. Det är 

deras uppfattningar och upplevelser av marknaden och konkurrensen som ligger till grund 

för agerandet. Bilden av konkurrens kan variera mellan olika individer och mellan olika 

grupper av individer vilket innebär att det är subjektiva uppfattningar som råder. 

Eftersom individerna inte uppfattar marknaden på samma sätt kan de agera utifrån de 

förutsättningar som de tycker deras organisation har, vilket innebär att de inte 

nödvändigtvis agerar såsom teorier föreskriver. Detta kan skapa komplexa processer där 

både konkurrens och samarbete, reglering och avreglering med mera kan förekomma 

växelvis eller samtidigt. Marknadsaktörer agerar därmed utifrån sina uppfattningar om 

rådande strukturella förutsättningar på marknaden, vilket även innebär att de formar dessa 

strukturella förutsättningar genom sitt agerande. Det sker därigenom olika slags 
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förändringar över tid, förändringar som kan förstås genom att fokusera såväl själva 

förändringsprocessen som aktörernas sätt att innebördsge olika strukturella förhållanden. 
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3. Metod 
 

 

Kapitlets disposition 

 

Detta kapitel inleds med en redogörelse för det sammanhang i vilket jag kommit i kontakt 

med Norrköpings kommun och fått access till det material som fungerat som empirisk 

grund för avhandlingen. I kapitlet redogörs sedan för den process som lett fram till att 

avhandlingens syfte formulerats. Det framkommer att syftet formulerats i ett samspel 

med de aktörer som deltagit i förändringsprocessen i Norrköping. För att kunna 

genomföra den här fallstudien har hänsyn tagits till några metodologiska aspekter som 

redogörs för vidare i kapitlet. Förklaringar presenteras till fallstudiens upplägg för att 

kunna fånga kontexten, processen och innehållet hos det som studeras, nämligen den 

organisatoriska förändringsprocess varigenom en offentlig marknad skapas. Kapitlet 

fortsätter med en beskrivning av forskningsprocessen utifrån den interaktivitet som 

präglat den. Processen beskrivs som ett samspel som jag haft med de lokala praktiker 

samt med andra forskare för att konstruera gemensam kunskap kring den 

marknadsskapande processen i kommunen. Vidare följer en redovisning av det 

datamaterial som samlats in genom intervjuer, observationer och dokument under 

perioden. Kapitlet avslutas med en diskussion kring den tolkande processen där jag som 

forskare både hört berättelser, tolkat berättelser och skapat berättelser, samt en diskussion 

kring de utmaningar som detta medfört. Både empirisk och teoretisk relevans betonas. 

 

 

3.1. Access 

 

Avhandlingen har skrivits inom ramen för HELIX VINN Excellence Center, ett 

flervetenskapligt forskningscenter vid Linköpings universitet organiserat i form av ett 

partnerskap mellan universitet, industri, offentlig sektor och 

arbetsmarknadsorganisationer
27

. Ambitionen är att skapa en arena för kunskapsutbyte 

mellan olika aktörer för att främja utveckling och innovation. HELIX bas finns i 

Östergötland och har en stark regional förankring. Den forskning som bedrivs inom 

HELIX sker därmed i ett nära samarbete med dessa partners. Stor betoning läggs på att 

forskningen kännetecknas av interaktivitet och därmed gemensam kunskapskonstruktion 

                                                 
27

 www.liu.se/helix 
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(Svensson, Brulin m.fl. 2002). De organisationer som ingår i partnerskapet strävar efter 

att vara öppna och bjuda in forskare i sina verksamheter. På samma sätt strävar forskarna 

efter att arbeta tillammans med de praktiker som finns i dessa organisationer. HELIX har 

organiserat sin interna verksamhet i forskningsområden eller så kallade kunskapskluster. 

Inom HELIX finns det ett antal forskningsprojekt som återspeglar den vetenskapliga och 

praktiska bredd som finns inom partnerskapet. Denna avhandling kan ses som en del av 

det kluster som tar sig an nya organisationsformer och nya sätt att organisera 

verksamheter. Tonvikten läggs i stor utsträckning på offentliga sektorns organisationer 

och deras sätt att organisera. Skapande av offentliga marknader är ett sätt att se på de 

förändringar som sker inom offentlig sektor. 

 

Norrköpings kommun är en av de offentliga organisationer som ingår i partnerskapet. 

Under 2007 kom jag vid ett HELIX-seminarium i kontakt med en representant från 

Norrköpings kommun. Det blev en början på ett samarbete. Jag fick möjlighet att 

tillsammans med aktörerna i Norrköping uppleva en period där både Norrköping och jag 

förändrades. 

 

 

3.2. Konstruktion av studiens syfte 

 

I början av avhandlingsarbetet var jag intresserad av den offentliga sektorns omvandling 

och de nya organisationsformer som höll på att växa fram runtom i kommunerna. Jag var 

framför allt intresserad av de rörliga gränserna mellan det offentliga och det privata, det 

byråkratiska och det marknadslika. De idéer som New Public Management för med sig 

handlar i stor utsträckning om denna rörlighet. Inspirerad av denna tankegång var jag 

nyfiken på hur sådana förflyttningsprocesser kunde se ut i kommunala verksamheter. Det 

var dock inte bestämt på förhand att jag skulle forska om en process där en offentlig 

marknad skapades. Genom att komma i kontakt med Norrköpings kommun och höra om 

försöket med kommunala friskolor insåg jag att det var det jag hade varit intresserad av – 

ett nytt och spännande organisatoriskt arrangemang som på ett gränsöverskridande sätt 

involverade olika typer av aktörer och skapade nya aktörsgrupper och nya förhållanden i 

en kommun. År 2007 var förberedelsearbetet med försöket med kommunala friskolor 

redan i full gång i Norrköping. Jag insåg att det var en utmärkt möjlighet att följa en 

process där nya sätt att organisera en offentlig verksamhet växte fram. Fenomenet 

kommunal friskola var relativt okänt för praktiker och jag upptäckte brist på studier av 

organiseringsprocesser där organisationsformen kommunala friskolor fanns med i bilden. 

Det fanns en studie av kommunala friskolor i Linköping gjord av Hultman & Moberg 

(2007) men den studien var snarare inriktad på pedagogik än på organisation och hade en 

explorativ och beskrivande karaktär. 

 

Under hösten 2007 pågick förhandlingarna mellan de olika aktörerna i kommunen om 

vad försöket att etablera kommunala friskolor skulle innebära och vart det skulle leda. 

Bland dessa aktörer fanns politiker, rektorer, tjänstemän och representanter för olika 

intressegrupper. Försöket uppmärksammades i lokalpressen. Det fanns aktörer som 
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uttryckte förhoppning om att det skulle bli flera skolor i försöket: att ha flera kommunala 

friskolor skulle ge satsningen bredd och skapa värdefulla lärdomar. Samtidigt fanns det 

de som målade en dyster framtidsbild och menade att försöket inte skulle leda till några 

större positiva effekter i framtiden. För att få en uppfattning om det som hände i 

kommunen intervjuade jag några politiker och observerade ett politiskt möte. 

Anledningen till detta var att jag upplevde försöket med kommunala friskolor som 

initierat från politiskt håll. Min tanke var att undersöka hur de olika aktörerna 

(skolrektorer, personal, politiker, tjänstemän) upplevde processen och vilka tankar de 

hade om de organisatoriska förutsättningar som höll på att förändras. Många av dem som 

jag ställde frågor till beskrev en marknad som de upplevde att de befann sig på. 

Organisering av grundskolan i kommunen beskrevs i termer av utbud och efterfrågan, 

konkurrens, resurser, barriärer, valmöjligheter och ansvarsförhållanden, alltså i de termer 

som många använder för att beskriva marknader. Även den lokala pressen bidrog med 

målande beskrivningar av marknadsförhållandena i kommunen. Bilder av konkurrens 

trädde fram i de tidningsartiklar som beskrev den kommunala organiseringen av 

grundskolan.  

 

När det så småningom blev klart att endast en skola skulle få bli kommunal friskola 

började både jag och de som arbetade med försöket undra varför utfallet blev sådant. Det 

var relevant att undersöka hur de olika aktörerna tänkte kring försöket och varför de 

agerade som de gjorde. Det var även tydligt att även friskolorna var involverade i 

omorganiseringsprocessen genom att en plattform för samarbete mellan kommunen och 

friskolorna höll på att etableras. Mitt intresse kom därmed att omfatta hela 

grundskoleorganisationen och inte enbart fokusera på den kommunala friskolan i sig. 

Politiker, tjänstemän på olika nivåer och skolchefer på de olika skolorna var aktörer som 

gemensamt höll på att konstruera ett organisatoriskt arrangemang i kommunen som 

väckte många empiriska och teoretiska frågor. Jag reste runt och ställde frågor till olika 

aktörer som delade med sig av sin syn på den pågående processen, den process som 

handlade om att förändra sättet att organisera grundskoleverksamheten och forma en 

marknad. Processen beskrevs utifrån aktörernas egna uppfattningar och upplevelser. De 

olika aktörerna uppfattade sig själva som aktörer på en marknad där de olika skolorna var 

säljare, eleverna var köpare och politikerna fungerade som kontrollorgan med bistånd av 

förvaltningen. Vid dessa inledande kontakter ställdes inga frågor om marknader utan 

respondenterna ombads att beskriva processen där kommunala friskolor skulle etableras i 

kommunen. Så gott som samtliga respondenter besvarade detta genom att beskriva 

marknadsförhållanden. 

 

Studien och dess frågor kan därför förstås som empiriskt drivna, dvs. frågorna växte fram 

under arbetets gång. Samtidigt kan de ses som teoretiskt drivna eftersom de förutsätter 

förkunskap om marknader och marknadsskapande processer. 
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3.3. Fallstudien 

En marknadsskapande process som pågår i en kommunal organisation är en komplex 

företeelse: en sådan process involverar aktörer med olika preferenser på olika nivåer, den 

är inbäddad i en stark institutionell och historisk kontext/miljö, den är präglad av ett 

samspel mellan politiska, ekonomiska, professionella och samhälleliga värderingar. Varje 

offentlig marknad som skapas genom sådana processer är unik. För att förstå en komplex 

marknadsskapande process på ett fokuserat och systematiskt sätt är det lämpligt att 

använda sig av en fallstudie som forskningsmetod (Pettigrew 1990). Jag har använt mig 

av det enskilda fallet där en uppsättning aktörer som arbetar med att organisera 

grundskolan i en geografiskt avgränsad organisation, d.v.s. i detta fall en kommun, ses 

som en organisatorisk enhet som genomgår en förändringsprocess. 

 

Syftet med studien är att uppnå förståelse för offentliga marknader som strukturer och 

processer. För att uppnå förståelse är det enligt Yin (2009) viktigt att använda sig av en 

metod som ger möjlighet att se detaljer och perspektiv, något som kvalitativ 

fallstudiemetod gör. Att uppnå förståelse genom en sådan metod handlar inte enbart om 

det initiala steget av kunskapsinsamling, d.v.s. att samla in detaljerade beskrivningar av 

marknadsförhållanden, utan det handlar även om att använda detaljrikedomen i materialet 

för att både ifrågasätta och utvidga det befintliga kunskapsfältet med dess koncept 

(Pettigrew 1990). Den här fallstudien har därmed blivit ett sätt att tolka berättelserna men 

även att länka de framväxande empiriska och teoretiska idéerna för att både skapa 

starkare analytiska teman i berättelsen och även bredda den teoretiska debatten i 

litteraturen (Pettigrew 1990:280).  

 

Kontext  

 

En empiriskt inriktad studie som denna skall kunna visa det sammanhang/kontext i vilket 

händelser utspelar sig för att bättre kunna fånga dem i tid och rum. Den 

marknadsskapande processen i Norrköping utspelade sig inom en kontext där det skedde 

förändring på nationell nivå, d.v.s. utanför kommunens gränser. Jag har tidigare redogjort 

för den empiribaserade forskning som studerat de marknadsorienterade förändringar som 

skett i landet. Sådana förändringar har en inverkan på det som sker lokalt. De som 

organiserade grundskoleverksamheten i Norrköping måste därmed förhålla sig till det 

som bestämts genom ändringar i lagstiftning, statlig organisering, anvisningar och 

kontroll på nationell nivå. Marknadsskapandet i landet kan sägas utgöra en 

grundläggande del av den kontext i vilken händelser i Norrköping utspelades. Det har 

varit viktigt i denna studie att uppmärksamma att Norrköpings kommun var en del av den 

nationella marknad för skolutbildning som höll på att skapas i Sverige och därmed en del 

av de marknadsinriktade organisatoriska förändringar som skett på nationell nivå. Den 

nationella utvecklingen gav upphov till att det skapades lokala marknader i olika 

kommuner (Forssell 1999, Norén 2003). Norrköping var en av dessa lokala marknader 

och behövde därmed förhålla sig till både den nationella utvecklingen och till de andra 

lokala marknaderna. Lokala praktiker i andra kommuner fungerade som referensramar 
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mot vilka marknadskonstruktörerna i Norrköping kunde agera och sätta ord på sitt 

agerande. 

 

Kontexter kan bäst uppfattas, förstås och förmedlas av de aktörer som befinner sig i eller 

nära sådana kontexter. För att kunna lyfta upp olika sidor av kontexten är det viktigt att 

studien är designad på ett sätt som gör det möjligt att upptäcka, undersöka och ta till vara 

kunskap om dem. Kvalitativ metod är ett sätt att möta dessa önskemål: för det första är 

det viktigt att formulera kvalitativt orienterade forskningsfrågor som även kan 

omformuleras genom ett samspel mellan forskare och det som studeras; för det andra 

måste den kvalitativa studien ha utrymme för de meningsskiljaktigheter och skilda 

uppfattningar som förekommer eftersom dessa skapar en detaljerad bild av kontexten 

(Van de Ven 2007); och för det tredje är det viktigt att fånga skiften mellan olika 

kontexter och deras betydelse över tid (Pettigrew 1997). 

 

Genom att intervjua olika aktörer med skilda värderingar och uppfattningar om den 

studerade processen, genom att observera möten i olika konstellationer samt genom att gå 

igenom officiella dokument och tidningsartiklar har jag kunnat få en förståelse för den 

mängd kontextuella faktorer som omringade processen. Det var inte enkelt och inte heller 

alltid relevant att försöka avgöra vilka kontextuella faktorer och krafter som varit mer 

betydelsefulla än andra. Jag har eftersträvat att synliggöra olika meningar och förståelser. 

Den studerade marknaden har studerats utifrån de kontextuella förhållanden som varit 

bidragande till förståelsen av det lokala marknadsskapandet. Förhållandena har, som 

framkommer i processbeskrivningen, varierat över tid. 

 

Process 

 

Att fånga en organisatorisk förändringsprocess är en forskningsuppgift förknippad med 

svårigheter. Van De Ven & Poole (1995) menar att en processorienterad studie skall 

kunna förklara hur händelser utspelar sig över tid för att kunna belysa det som skapas i 

processen. Det är därför grundläggande att inledningsvis bestämma tidsperspektivet. 

Enligt det kommunala beslutet inleddes försöket med kommunala friskolor i Norrköping 

vid årsskiftet 2007-2008. Försöket pågick i två år. Dock är denna studie inte endast 

baserad på det tvååriga tidsavsnittet. Jag har valt att inkludera perioden innan försöket 

påbörjades, det vill säga den period då de olika aktörerna arbetade med att utforma den 

kommunala friskolan, skapa förutsättningar för samarbete med både kommunala och 

fristående skolor och skapa målsättningar kring den kommunala organisationen framtid 

(perioden 2005-2006). Den perioden anser jag vara av stor betydelse. Det är då en ny 

marknad höll på att skapas genom interaktion och samspel mellan olika aktörer. Det är då 

möjliga problem uppmärksammades och de viktiga besluten diskuterades och fattades på 

olika nivåer i kommunen. 

 

Marknadsskapande processer under 2005-2008 kunde ses som pågående på olika nivåer i 

den kommunala organisationen och berörde olika aktörer. Marknadsskapandet hade 

därmed även olika mål. Jag gjorde retrospektiva studier gällande perioden 2005-2006 
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medan jag var på plats i Norrköping under 2007-2008 då jag genomförde intervjuer och 

direkta observationer samt gick igenom de lokala tidningarnas beskrivningar av 

processen. Jag följde processen även under 2009 och 2010 genom att göra ytterligare 

några återkopplande intervjuer samt studera offentliga handlingar och tidningsartiklar. På 

det sättet kunde jag följa marknadsskapande processer såsom de utvecklats med tiden 

genom olika faser och händelser (Van de Ven 2007). 

 

Denna studie är således en longitudinell fallstudie med retrospektiva inslag. Jag har 

kunnat göra observationer av möten där processens innehåll och inriktning formulerades. 

Jag har även kunnat göra enskilda intervjuer med de aktörer som varit inblandade i 

processen och följa de resonemang som legat bakom processer av social interaktion 

varigenom organiseringsprocessen tog form. För att fånga processen i sin helhet har jag 

försökt fånga beskrivningar av bakgrunden till försöket där de initiala stadierna av 

marknadsskapandet var i fokus. Jag har försökt gå tillbaka till de händelser som inträffade 

innan jag kom in som forskare. Att studera händelser retrospektivt har varit viktigt för att 

förstå varför och hur den marknadsskapande processen egentligen kom till stånd. 

Retrospektiva inslag i processtudier är på många sätt berikande för både forskaren och 

informanten: för det första är det en utmärkt möjlighet att fördjupa sig i de händelser och 

processer som inträffat tidigare, och för det andra är det en möjlighet att blicka tillbaka, 

granska, reflektera och kritisera (Van de Ven 2007:208). Vid retrospektiva studier är det 

dock nödvändigt att uppmärksamma de svårigheter som kan uppstå. För det första är det 

oftast informanterna som bedömer vilka händelser som är relevanta i sammanhanget och 

värda att tala om; de tillskriver ofta subjektiva meningar och tillämpar selektiv kritik; de 

kan ha svårt att minnas detaljer och de kan ha varit involverade under en begränsad 

tidsperiod och därmed haft begränsad överblick (Leonard-Barton 1990). Det kan även 

vara så att man inte minns rutinmässiga händelser utan de ovanliga: rent metaforiskt kan 

det uttryckas som att man kanske inte minns vad man åt till middag för en vecka sedan, 

men om det började brinna under middagen så minns man det eftersom det var ovanligt. 

Samtidigt som man minns att det brann minns man de omständigheter som rådde vid 

ögonblicket, såsom platsen, sällskapet och även middagsmaten. 

 

Att följa en process från dess initialfas där ett förändringskoncept föds, till fasen där 

förändringen genomförs kräver att en longitudinell studie bedrivs antingen genom 

löpande observationer i realtid eller genom retrospektiva undersökningar av 

händelseförlopp. Retrospektiva berättelser är inte oproblematiska. En respondent som 

tillfrågas att berätta om den process som lett honom/henne till den situation där han/hon 

befinner sig, kan komma att först tänka på den nuvarande situationen. Om situationen 

upplevs som en framgång kan respondenten komma att fokusera på framför allt det som 

uppfattas som positivt och det som lett till framgången. På samma sätt kan en process 

som lett till ett misslyckande beskrivas retrospektivt med fokus på de ”negativa” 

händelser som lett till utfallet. I och med detta kan hela berättelsen relatera till processens 

resultat snarare än till processen i sig. 
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Att göra avgränsningar i tid är det ena ställningstagandet, att göra avgränsningar i rum är 

det andra. Att vara på plats i Norrköping och följa en marknad i omvandling har blivit ett 

sätt för mig att vara nära studieobjektet.  Men Norrköping är mer än en plats. Här finns 

det olika arenor och olika aktörskonstellationer, händelser utspelar sig samtidigt på flera 

ställen och har olika innebörd beroende på betraktarens glasögon. Jag har valt att följa 

processen genom att fysiskt närvara på möten i Rådhuset samt på andra sätt samla 

information om de möten som jag inte kunnat närvara på. Jag har försökt anteckna de 

nyckelhändelser (Van de Ven & Poole 1995, Van de Ven 2007) som på ett eller annat sätt 

varit framträdande i processen. 

 

Det har varit nödvändigt att reducera komplexiteten genom att begränsa antalet 

intervjuer, besökta möten osv. Även om processen avgränsas i tid och rum måste 

ytterligare avgränsningar och prioriteringar göras. Vilka personer eller grupper av 

personer som ska vara med i undersökningen samt vilka andra källor till empiriskt 

material som ska anses vara relevanta, är en sådan avgränsning. Personer som framstod 

som centrala aktörer och aktörsgrupper i den marknadsskapande processen i Norrköping, 

den politiska ledningen, oppositionen, tjänstemännen och rektorerna, valdes att ingå 

medan föräldrar och elever exkluderades. Mitt val kan tolkas som att fokus lagts på den 

grupp aktörer som står för marknadens utbudssida, d.v.s. de som organiserar 

grundskoleutbildningen. Eleverna, d.v.s. de som tar emot denna tjänst kan sägas stå för 

marknadens efterfrågesida och kan givetvis inte ignoreras helt. I de beskrivningar av 

marknaden som jag fått av de inblandade aktörerna spelar eleverna tillsammans med sina 

föräldrar en avgörande roll när utbudssidan ska organiseras. Den demografiska 

utvecklingen och det efterfrågemönster som i övrigt noterades av mina respondenter var 

viktigt att ha med för att förstå hur och varför marknaden formades. Jag har dock valt att 

inte undersöka hur elever och elevgrupper respektive föräldrar förhåller sig till 

marknadsskapandet utan snarare tagit deras ställning på marknaden som en ”oberoende 

variabel”. Jag har valt att lita på att de bilder av efterfrågan som förmedlades av politiker, 

tjänstemän och rektorer, var verklighetsförankrade eftersom dessa respondenter hade som 

sin arbetsuppgift att arbeta med grundskolefrågor och hade kunskap om situationen. 

Alvesson (2011) kallar detta för kvalitativ kunskap som behöver finnas hos respondenter. 

Jag upplevde även det intressant att höra om det fanns skilda uppfattningar om 

efterfrågan hos de olika respondenterna. 

 

Det har varit viktigt att ha i åtanke den spänning som kan finnas mellan att förstå 

individer och att förstå organisation (Van de Ven 2007:164): det kan vara vilseledande att 

exempelvis härleda egenskaper hos en organisation genom att endast förlita sig på data 

som erhålls från individuella respondenter, och tvärtom dra slutsatser om individer utifrån 

observationer om hela organisationen.  

 

Innehåll 

 

Enligt Van de Ven (2007) är det viktigt att urskilja de centrala dimensioner mot vilka 

förändringsprocesser kan förstås: det handlar om att uppmärksamma de förändringar som 
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sker i dessa dimensioner och försöka förstå på vilket sätt dessa förändringar kommit till 

stånd.  I den här studien handlar det om förståelse för den komplexitet som kännetecknar 

processer varigenom offentliga marknader skapas. Gällande den valda teoretiska 

referensramen för att förstå marknadsskapande processer har jag valt att utgå ifrån min 

förståelse av offentliga marknader som konstruerade genom medveten planering gjord av 

aktörerna, men även som konstruerade genom den inneboende kraft som kännetecknar 

teoretiska marknader. Van de Ven (2007:202) menar att det är viktigt att inte låsa sig vid 

en specifik processmodell innan en empirisk undersökning inleds. Enligt honom kan 

öppenhet för olika modeller hjälpa en att uppmärksamma de processer och dimensioner 

av processer som en organisation uppvisar: ”I do not wish to imply that you have a clear 

process theory in mind before undertaking empirical research so that it can be tested. In 

my experience, I have never been sure what process theory might be useful to explain 

field observations. It is precisely because of this ambiguity in not knowing what to expect 

that a repertoire of alternative models is immensely helpful in making sense of reality. As 

Pasteur advised, “Change favors the prepared mind” (2007:202). Jag har därmed valt att 

inte på förhand bestämma om den studerade marknaden skulle studeras genom en ”lins” 

av livscykelmodellen eller den teleologiska modellen (se teorikapitlet); det har inte varit 

relevant att enbart leta efter indikationer på strategisk planering eller passiv anpassning. 

Möjligheten att se olika slags processer återspeglas i marknadsskapandet har varit öppen. 

Det har även funnits möjlighet att någon av dessa processer skulle vara den enda som 

stod för marknadsskapandet.  

 

Redan från början har jag varit öppen med att det inte var de renodlade teoretiska 

processmodellerna som skulle användas. Förhoppningen var snarare att kunna se 

samspelet mellan dessa modeller i det praktiska organiserandet. I teorikapitlet har nämnts 

att andra modeller, som exempelvis den evolutionära och den dialektiska (Van de Ven & 

Poole 1995), också sågs som möjliga referensmodeller när fallstudien inleddes. 

Allteftersom processen fortskred och bilder av förändringen trädde fram, kunde jag 

avgöra att exempelvis den evolutionära modellen inte skulle bidra med att erbjuda ett 

större förklaringsvärde. På samma sätt blev det tydligt under processens gång att jag 

observerade ett samspel mellan aktörer som strävade efter enighet vilket innebar att det 

inte var relevant att fokusera på att undersöka maktspel enligt den dialektiska modellen.  

 

Utifrån empiriska data kunde jag uppmärksamma att en del dimensioner figurerade som 

förändringens stabila beståndsdelar, som kunde kallas för strukturella dimensioner (se 

teorikapitlet). Att förändringar oftast riktas på att förändra strukturer är förankrat i 

tidigare forskning, något som jag berört i teorikapitlet. Förståelsen för 

marknadsstrukturen har varit viktigt utifrån en metodologisk synpunkt: jag ville veta hur 

aktörerna pratade om och förhöll sig till det de kallade för (skol-) marknad, och en 

beskrivning av en marknadsprocess hade knappt varit möjlig för dessa aktörer om de inte 

relaterade till de strukturella förhållandena som de upplevde vara i förändring. De 

relaterade alltså förändring till stabilitet. Detta tankesätt stämmer väl överens med det 

som i teorikapitlet har skrivits om marknader, deras strukturer och de processer 

varigenom dessa strukturer förändras. 
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Förändringar i strukturer beskrevs utifrån olika vinklar. Jag kunde känna igen den 

medvetna planeringen och strävan efter kontroll som kännetecknar den teleologiska 

modellen. Jag såg även beskrivningar av strukturella förändringar som inte hade direkt 

samband med planering utan som snarare skedde ”av sig själva”. Med andra ord, kunde 

jag uppmärksamma förändringens komplexitet genom att uppmärksamma hur aktörerna 

uppfattade den organisatoriska verkligheten och förändringar i den. Jag kunde även 

identifiera faser i processen för att kunna tolka den utifrån den valda teoretiska 

referensramen. 

 

 

3.4. Interaktiv forskning  

 

Detta avhandlingsarbete har varit möjligt tack vare den access till empiriskt material som 

finns genom det samarbete med praktiker som forskningscentret HELIX erbjuder. Tanken 

bakom samarbetet är att det ska ske en fördjupad gemensam kunskapsbildning mellan 

forskare och praktiker. Svensson, Brulin m.fl. (2002) kallar detta för 

organisationsforskning som sker i samarbete med praktiker, till skillnad från forskning 

som sker på praktiker, för praktiker eller åt praktiker. Den gemensamma 

kunskapsbildning som eftersträvas genom interaktiv forskning innebär att det läggs olika 

perspektiv på det fenomen som studeras. Dessa olika perspektiv bidrar till att det skapas 

en dialog och diskussion som leder till att både forskare och praktiker drar nytta av det 

gemensamma arbetet. Från forskarens sida handlar det då om att göra forskningen 

”användbar”, eller ”att göra praktisk nytta”. Från praktikernas sida handlar det om att 

”använda” forskningen men även att berika den mångfald av perspektiv som finns. Det 

kan sägas att interaktiv forskning är ett sätt att skapa ett förhållande där det utbyts 

kunskap och erfarenheter som kan anses som värdefulla för alla involverade.  

 

När jag började intressera mig för organisatorisk förändring i offentlig sektor kunde jag 

genom HELIX komma i kontakt med Norrköpings kommun. En tjänsteman från 

kommunen höll i ett seminarium med forskare och praktiker knutna till HELIX där han 

berättade om den process som pågick i Norrköpings kommun genom införandet av 

kommunala friskolor. Redan där började den interaktiva processen. Berättelsen var full av 

oklarheter, vilket påpekades av många av de närvarande. Det fanns ingen i denna 

seminariegrupp som riktigt visste vad en kommunal friskola var. Några hade hört talas 

om en sådan organisationsform och några representanter från Linköpings kommun 

påpekade att de också gick igenom en process där de etablerade kommunala friskolor. 

Men inte heller de kunde förklara vad en kommunal friskola var. Tjänstemannen från 

Norrköping visade att han också hade en mängd frågor eftersom kommunen höll på att 

omorganisera och det var mycket som skulle ifrågasättas. Hans beskrivning av 

kommunens arbete med att införa kommunala friskolor framkallade en livlig debatt, en 

riktig interaktion mellan forskare och praktiker. Praktikerna delade sina erfarenheter med 

varandra och forskare delade med sig av sin kunskap baserad på forskning om offentlig 

sektor. För min del kunde jag dra nytta av den mängd perspektiv som erbjöds av de olika 
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praktikerna som representerade olika kommuner och olika verksamheter. Jag började 

redan då skissa på de frågor som praktikerna upplevde som intressanta och som jag kände 

skulle kunna bidra till att berika forskning om offentlig sektor. Jag lämnade seminariet 

med mycket inspiration och stora förhoppningar på fortsatt interaktivt samarbete. När det 

senare blev bekräftat att jag skulle få följa processen i Norrköping var det naturligt att det 

blev samma tjänsteman som jag kontaktade först. Han blev min guide i den 

organisatoriska djungeln i Norrköping. Hans erfarenheter av seminariet gjorde att han var 

beredd på att ta emot frågor som var forskningsinriktade eftersom han kunde se ett 

samband mellan mina frågor och den praktiska verkligheten.  

 

De frågeställningar som jag inledningsvis kom med till Norrköping var av väldigt 

övergripande karaktär. Min förhoppning var att skapa frågeställningar tillsammans med 

de praktiker som jag träffade. Naturligtvis hade jag i min roll som forskare mina specifika 

utgångspunkter vilket gjorde att min roll handlade om att lyssna och samtala för att få in 

andra perspektiv än de som jag hade med mig i form av min förkunskap om det offentliga 

organiserandet. Svensson, Brulin m fl. (2002) talar om att det trots en aktiv dialog finns 

skilda roller hos forskare respektive praktiker i interaktiva forskningsprocesser
28

. 

Forskaren har en värdefull kunskap baserad på annan forskning och kan därmed uppfatta 

saker på ett annat sätt än praktiker. Detta behöver bejakas för att forskaren inte ska 

överrumplas av praktikernas tolkningar och anvisningar. På samma sätt har praktikerna 

en värdefull kunskap som de anskaffat genom sitt praktiska agerande. Även denna 

kunskap behöver bejakas. Forskarens roll att tolka och reflektera respektive praktikerns 

roll att agera behöver hållas isär för att skapa ömsesidig nytta. Skilda roller skapar 

möjligheter till reflektion och eftertanke hos båda parterna, vilket skapar förutsättningar 

för interaktion utan sammanblandning. 

 

Jag utformade således mina frågeställningar utifrån den kunskap som jag hade om 

offentlig organisering samtidigt som jag försökte vara lyhörd och nyfiken angående de 

perspektiv som de olika aktörerna i Norrköping öppnade för mig. Jag har tidigare påpekat 

att denna öppenhet återspeglats i att jag under processens gång och inte direkt i början 

bestämde mig for att beskriva det som hände i Norrköping som en marknadsskapande 

process. Detta var inget som var givet på förhand utan det var något som växte fram 

genom att jag lyssnade och samtalade med de olika aktörerna. De i början ofta 

återkommande samtalen med min ”guide i djungeln” fungerade även som en interaktiv 

arena där jag kunde få respons för mina tolkningar av omorganiseringsprocessen i 

kommunen. Förutom att presentera mina tolkningar av händelserna i Norrköping fanns 

det möjlighet att även dela med mig av den nya kunskap jag fått om kommunala friskolor 

på andra ställen, såsom exempelvis Linköping och Luleå, där man presenterade 

vetenskapliga studier om detta organisatoriska fenomen. 

 

                                                 
28

 Det är möjligt att kalla både forskare och praktiker för deltagare i en interaktiv forskningsprocess. Jag 

väljer dock att använda benämningarna forskare och praktiker för att vara tydlig med vilken deltagargrupp 

som menas. 
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Att bedriva interaktiv forskning innebär att dialogen mellan forskare och praktiker sker 

systematiskt under processen. För mig har detta aktualiserats på flera sätt. Jag har i mitt 

arbete kommit att följa den kommunala friskolan i Norrköping genom att ha flera 

återkommande intervjuer med skolans rektor. Tack vare sin centrala position i processen 

med kommunala friskolor var denne rektor mycket insatt i det som skedde i kommunen. 

Vid de tillfällen vi träffades ägnade vi mycket tid åt att diskutera och reflektera. Våra 

samtal hade ofta långa stunder då bandspelaren hade stängts av. Några andra 

intervjupersoner har också erbjudit mig möjligheten att ha diskussion snarare än formella 

intervjuer. 

 

På den kommunala friskolan hade jag även möjlighet att närvara vid flera 

styrelsesammanträden där jag fick lov att ställa frågor och komma med kommentarer och 

reflektioner. Jag kände att jag alltid var välkommen att diskutera och komma med mina 

frågor och anmärkningar. Tack vare samtalen på sammanträden tillsammans med samma 

personer kunde vi bygga en gemensam kunskapsbas kring den process som 

styrelsemedlemmarna var del i. Den interaktivitet som erbjudits genom detta har också 

gett mig möjlighet att ”vässa pennan” när det gällde forskningsfrågor och viktiga 

avgränsningar.  

 

Interaktiva seminarier har också blivit en del av min forskningsprocess. Jag har hållit i 

fyra interaktiva seminarier under processens gång, med ungefär ett års mellanrum. 

Därigenom har jag fått möjlighet att träffa både forskare och praktiker som varit 

intresserade av att ta del av mina reflektioner om både kommunala friskolor som fenomen 

och kommunal organisering av grundskolan som helhet. Vid dessa seminarier framfördes  

både frågor och synpunkter. De forskare som besökt mina seminarier har också varit 

verksamma inom det forskningsfält där offentlig organisering studeras. Dessa forskare 

har gett mig stort stöd i att samla reflektioner och idéer till en konsekvent linje. Det 

skedde inte minst i samspel med de praktiker som också besökte seminarierna. Bland 

dem fanns både tjänstemän som arbetade med grundskolefrågor, rektorer och 

representanter för fackliga grupper. Tack vare denna bredd skedde ett utbyte av kunskap 

mellan mig och praktikergruppen men även mellan praktikerna själva. Dessa praktiker 

kom från olika kommuner och kunde därmed relatera till olika kontextuella faktorer som 

berikade vår gemensamma syn på kommunal organisering av grundskolan. Två 

seminarier hölls i Linköping där både forskare och praktiker från HELIX-partnerskapet 

var närvarande. Det hölls även två konferensseminarier i Göteborg som var organiserade 

för att underlätta interaktivitet. I samband med konferenserna kunde jag träffa forskare 

från både Göteborg, Lund, Luleå och andra lärosäten. Samtliga forskare höll interaktiva 

seminarier med temat offentlig organisering som drog till sig ett stort antal praktiker som 

besökte konferenserna just för att delta i interaktiva samtal. De praktiker som besökte 

mina seminarier representerade inte mindre än fem kommuner. Några av dessa 

kommuner hade redan infört kommunala friskolor och några gick i tankarna och ville få 

kunskap och inspiration. Dessa fyra interaktiva seminarier har, tack vare sin olika 

karaktär, varit mycket lärorika och spelat en betydelsefull roll i min forskningsprocess.  
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3.5. Datainsamling 

 

Vilka som intervjuats 

 

Intervjupersonerna har valts utifrån deras anknytning till försöket med kommunala 

friskolor. Eftersom min uppgift har varit att studera den marknadsskapande processen 

utifrån olika perspektiv, har det varit relevant att inkludera personer med olika slags 

relation till försöket. Tjänstemännen på olika nivåer valdes tack vare sin centrala 

administrativa position. Vissa valdes tack vare sitt politiska uppdrag. Jag har intervjuat 

representanter från samtliga politiska partier representerade i kommunen. Bland 

respondener finns även rektorer och styrelseledamöter, d.v.s. de som arbetade i skolorna. 

Valet av respondenter styrdes av principen om representativitet (Alvesson 2011) där det 

är viktigt med variation av respondenter för att fånga olika perspektiv (Eisenhardt & 

Graebner 2007). Det har varit viktigt att verkligen hitta de individer som hade den 

kvalitativa kunskapen (Alvesson 2011) om processen, dvs. hade relevanta kunskaper och 

förståelse för problemet. Sammanfattningsvis har jag försökt fånga perspektivbredden 

genom att intervjua politiker från olika partier, tjänstemän på olika nivåer, rektorer på 

olika typer av skolor och representanter från det omgivande samhället.  

 

Intervjupersonerna hade inte samma tidsmässiga relation till försöket med kommunala 

friskolor. Några av dem hade arbetat med att få fram underlag till försöksförslaget en tid 

innan försöket sattes igång medan andra blev involverade i samband med att försöket 

sattes igång. Det gjorde att det fanns olika bilder av hur försöksarbetet fortskred i tiden.  

 

Politiker: 

Sammanlagt har elva kommunala politiker intervjuats enskilt under försökets gång. 

Samtliga politiska partier har varit representerade. Politikerna har det yttersta ansvaret för 

den kommunala verksamheten. Därför har ett antal politiker från Barn- och 

Ungdomsnämnden i Norrköping intervjuats tack vare deras ansvar för organisering av 

grundskolan. Oppositionspolitiker har intervjuats av två orsaker: det ena var min 

nyfikenhet kring deras syn på den förändring som nämndpolitikerna ville genomföra, och 

det andra var oppositionspolitikernas framträdande roll i processens utformning. Vissa av 

politikerna från både den styrande koalitionen och oppositionen har även varit aktiva 

deltagare i arbetsgrupper som arbetade med förändringsfrågor och deltog därmed i ett 

antal möten som jag också kunde observera. På det sättet ökade min förståelse för dessa 

politikers sätt att arbeta och deras sätt att uppfatta den kommunala organisationen i 

förändring. 

 

Tjänstemän: 

Tjänstemän är politikernas förlängda arm. Det är de som verkställer politiska beslut och 

utformar verksamhetsplaner. De har även mycket egen makt i verkställningsprocesser och 

det praktiska arbetet. Därför har det varit relevant att intervjua de tjänstemän som varit 

involverade i försöket med kommunala friskolor och andra försök att ändra organisering 
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av grundskolan i Norrköping. Under förändringsprocessens gång har jag varit frekvent 

besökare i Rådhuset i Norrköping och träffat de olika tjänstemännen i olika sammanhang. 

Bland de intervjuade är en programsekreterare och en verksamhetschef på 

Utbildningskontoret, förvaltningschefen för Utbildningskontoret, ekonomichefen, 

juridikchefen, och två områdeschefer. Sammanlagt har tio intervjuer gjorts med sju 

tjänstemän under perioden 2007-2010. Några av tjänstemännen intervjuades en gång 

medan andra intervjuades flera gånger under tidens lopp. Framför allt har 

programsekreteraren varit en stor källa till kunskap eftersom han arbetade som ”spindeln 

i nätet”, som en länk mellan politikerna, Utbildningskontoret och rektorerna på de olika 

skolorna. Genom upprepade samtal med honom har jag kunnat följa processen i realtid 

och ta del av hans retrospektiva reflektioner. 

 

Rektorer: 

Skolrektorer är viktiga personer på denna offentliga marknad. Jag har därför gjort 

personliga intervjuer med elva rektorer. Det har varit viktigt att samla in material som 

innehåller olika synpunkter på händelserna kring försöket med kommunala friskolor. 

Några av de intervjuade rektorerna arbetade i kommunala skolor och några i fristående 

skolor. Avsikten med detta urval var att se båda sidornas uppfattning om Norrköpings 

skolmarknad. Några av rektorerna hade erfarenhet av både ”den kommunala” sidan och 

”den fristående” sidan. De hade goda kunskaper om den kommunala skolorganisationen 

och det som hände inom den och kunde förklara sin syn på förändringsprocesserna utifrån 

båda sidorna. Att fånga in bilder av den kommunala skolan jämte friskolan har varit 

värdefullt eftersom det har gett en hel del svar på frågor om de olika skoltyperna, den nya 

typen kommunal friskola och de olika skolornas förändrade roll på marknaden. Den 

första kommunala friskolans rektor har intervjuats tre gånger 2007-2008 och dennes 

efterföljare har intervjuats två gånger 2010. 

 

Styrelsen/omgivande samhälle:  

Jag har även intervjuat den första kommunala friskolans styrelseledamöter. Enskilda 

intervjuer har förts med tre ledamöter samt med skolans rektor i egenskap av 

föredragande inför styrelsen. Intervjuerna visade hur dessa personer såg på sin roll som 

de första och enda i kommunen att driva en kommunal friskola som en ny och okänd 

organisationsform. Några av dessa personer hade tidigare erfarenhet av att arbeta inom 

eller i nära anknytning till skolverksamheten och kunde förmedla bilder av de 

förhållanden som de tyckte rådde i kommunen och de förändringar som de tyckte höll på 

att genomföras. Deras berättelser har bidragit till djupare förståelse av 

omorganiseringsprocessen i kommunen. 

 

Hur intervjuerna genomförts 

 

Intervjuer kan kategoriseras enligt deras struktur: strukturerade, semistrukturerade och 

ostrukturerade (Alvesson 2011). De genomförda intervjuerna kan beskrivas som både 

semistrukturerade och ostrukturerade. I början av undersökningen var det viktigt för mig 

att få kännedom och kunskap om den kommunala organisationen och dess aktörer vilket 
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innebar att på förhand bestämda frågor inte var relevanta att ställa. Intresset låg 

inledningsvis i att få en bred inblick i verksamheten eftersom jag saknade någon större 

förkunskap om vare sig marknadsskapande processer eller kommunala friskolor. 

Anledningen till att jag kunskap saknades var att forskning om offentliga marknader och i 

synnerhet de processer som ligger bakom deras design och konstruktion fortfarande var i 

sin linda och de studier som finns på området visar att varje marknadsskapande process är 

unik; en annan anledning har varit att det överhuvudtaget inte fanns någon forskning om 

kommunala friskolor och bakomliggande organiseringsprocesser eftersom denna 

organisationsform var väldigt ny. Med denna bakgrund var det befogat att inte ha på 

förhand bestämda frågor till intervjupersonerna. Framför allt de inledande intervjuerna 

fungerade som ett viktigt steg för att formulera syftet med studien. 

 

Den marknadsskapande processen hade initierats politiskt.  Några politiker och framför 

allt Barn- och Ungdomsnämndens ordförande blev därför de första som intervjuades. De 

tillbads att berätta om det som hände i kommunen, om det som pågick i och kring 

försöket med kommunala friskolor. Dessa politiker fick stor frihet att berätta om det de 

själva upplevde som viktiga frågor. De gav rika och detaljerade beskrivningar av 

processens olika steg och presenterade ibland skilda uppfattningar om till synes samma 

händelse eller fenomen. De beskrev samma marknadsstrukturer utifrån olika synvinklar 

och förmedlade bilder som gav splittrade uppfattningar. Utifrån dessa berättelser har jag 

kunnat se olika bilder av den offentliga marknaden och den marknadsskapande 

processen. Den perspektivrikedom som de inledande ostrukturerade intervjuerna givit har 

varit ett sätt att ringa in problemområdet och konstruera preliminära forskningsfrågor. 

Forskningsfrågorna har därmed drivits av empirin. Det är även viktigt att poängtera att de 

inledande intervjuerna genomfördes under den period då frågan om kommunala friskolor 

stod högt upp på dagordningen; det kan därför sägas att den information som framkom 

vid dessa intervjuer verkligen var ”färskvara”. 

 

I de inledande intervjuerna nämndes vissa händelser, vissa personer och vissa objekt av 

flera respondenter flera gånger. Det blev möjligt att urskilja händelseförloppet i 

beskrivningarna, något som kom att fungera som grund för kategorisering av 

datamaterialet (se nedan). Därför blev det relevant att följa upp min preliminära förståelse 

av processen genom att genomföra mer strukturerade intervjuer. De följande intervjuerna 

var därför semistrukturerade kring frågor som ledde in på begreppen marknad och 

konkurrens samt den kommunala organiseringen. Det var dock fortfarande mycket frihet 

för respondenterna att berätta om det de själva ville. Detta var ett medvetet val eftersom 

försöket med kommunala friskolor visade sig vara ett ganska känsligt ämne för en stor 

del av respondenterna. Många intervjuer kännetecknades av att det ofta inte fanns behov 

av att ställa några frågor utan respondenterna kom med långa utlägg laddade med 

personliga, politiska och professionella värderingar om det som pågick i kommunen. 

Vilka marknadsaktörer som deltog i marknadsskapande processer och på vilka sätt var 

något som kunde förstås genom att ställa samman de olika berättelserna och relatera dem 

till varandra. 
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Samtliga intervjuer som genomförts har varit personliga intervjuer ansikte mot ansikte 

med undantag för två intervjuer som genomförts på telefon. Att välja personliga 

intervjuer har motiverats av det faktum att frågor om kommunala friskolor visade sig vara 

känsliga vid de inledande intervjuerna. När det gällde politikerna har jag försökt att fånga 

deras förståelse för den pågående processen och höra deras personliga berättelse. 

Personliga intervjuer kunde öppna för djupa reflektioner och eftertanke samt mer kritiskt 

förhållningssätt hos respondenterna (Eisenhardt & Graebner 2007). Det gjordes dock 

observationer av möten där flera politiker deltog. När det gällde tjänstemännen var 

argumenten för personliga intervjuer desamma, dock var det personliga perspektivet ännu 

viktigare. Till skillnad från många politiker som öppet uttrycker sina åsikter i debatter, 

kan det vara svårare för tjänstemän att hävda sina åsikter på breda arenor.  

  

Samtliga intervjuer har varit ca en timme långa (40 min – 2 tim). Intervjuerna har förts 

och dokumenterats med hjälp av bandspelare och minnesanteckningar. I vissa fall ville 

inte intervjupersonerna att samtalet skulle spelas in eftersom de upplevde att ämnet var 

känsligt. I andra fall var intervjupersonerna tydliga med att de stod för sina åsikter och 

kunde gärna se sin intervju publicerad i tidningen. Samtliga respondenter har tillfrågats 

om anonymitet varvid de flesta politiker tyckte att de inte var nödvändigt medan en del 

tjänstemän och rektorer föredrog att vara anonyma (till den grad det är möjligt att vara 

anonym i en offentlig verksamhet). Av denna anledning och även tack vare min egen 

uppfattning om att mina frågor uppfattades som känsliga för en del personer har jag valt 

att anonymisera samtliga respondenter i studien. De namn som finns i studiens 

empirikapitel är fingerade. Jag har även sökt säkerställa att inga känsliga uppgifter eller 

faktafel förekommer genom att skicka materialet till respondenter för läsning och 

återkoppling. 

 

I den empiriska beskrivningen är aktörernas namn fingerade efter följande princip. 

Politikernas namn börjar med samma bokstav som deras parti, exempelvis är Stefan 

medlem i partiet Socialdemokraterna, Folke i Folkpartiet, Monika i Moderaterna och 

Milla i Miljöpartiet. Samtliga rektorers namn börjar på R. Tjänstemännens namn börjar 

antingen på U som i Utbildningskontoret eller på O som i Områdeskontor. Även 

skolornas namn är fingerade efter en liknande princip: de kommunala skolorna börjar på 

K och de fristående skolorna börjar på F. Styrelseledamöternas namn börjar på I som i 

intressenter. 

 

Det kan även tilläggas att samtliga intervjupersoner förmedlade personliga bilder av 

marknadsskapandet, bilder som ofta var laddade med åsikter och bedömningar. Det kan 

vara svårt att förhålla sig till sådana uttalanden eftersom färska reformer i offentlig sektor 

ofta kan uppfattas som något negativt (Nilsson 2004). Jag är tacksam för det förtroende 

jag fått av tjänstemännen som gett sin personliga bild och lagt fram sina åsikter i fråga 

om marknadsskapandet. Omorganiseringsprocessen i Norrköping har varit påfrestande 

för tjänstemännen inom både centralförvaltningen och ute på områdeskontoren.  
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Vilka dokument som studerats 

   

Sammanlagt har jag tagit del av all den skriftliga information som varit tillgänglig under 

perioden 2006-2010 genom Barn- och Ungdomsnämndens offentliga databas i form av 

sammanträdesprotokoll, tjänsteskrivelser och rapporter. Eftersom kommunen har 

omfattande dokumentation av olika slag har denna dokumentation varit en lämplig källa. 

Utbildningskontoret har också bidragit med skriftlig information av rapportkaraktär som 

även den i de flesta fall ingått i nämndens dokumentdatabas. Jag har även haft möjlighet 

att föra egna anteckningar vid ett antal möten som ett komplement till officiella protokoll. 

Vid bearbetning av materialet har hänsyn tagits till personuppgiftslagen och 

sekretesslagstiftningen. 

 

Mötesprotokoll, beslut och beslutsunderlag, projektbeskrivningar och 

minnesanteckningar har bidragit med mycket nyttig information. En historisk förteckning 

över händelserna har skapats tack vare materialet. Jag har fått möjlighet att se tillbaka i 

tiden och följa de marknadsskapande processer som pågått innan studien påbörjades. 

Samtidigt har det skrivna materialet gett förståelse för hur det var tänkt att processen 

skulle fortskrida, det vill säga det gav framtidsblickar som kunde relateras till den 

utveckling som följde. Dokumentationen har även skapat förståelse för den administrativa 

processen i kommunen. 

 

Till skriftliga informationskällor hör även den mängd tidningsartiklar som publicerats 

med anknytning till försöket med kommunala friskolor. Min uppfattning är att framför 

allt lokala, men även nationella, tidningar skapar en bra arena för reflektion och 

diskussion för olika grupper som kan vara intresserade av ämnet. Norrköpings Tidningar 

(m) och Folkbladet (s) har blivit mina källor till lokal information medan Svenska 

Dagbladet, Dagens Nyheter och några andra har bidragit med överblick på nationell nivå. 

Artiklar rörande situationen i skolan skrivna av skolintresserade journalister där man 

intervjuat politiker, tjänstemän, rektorer och andra har varit frekventa. De olika skolorna i 

Norrköping har varit i konstant fokus i tidningarna. Artiklar har publicerats rörande 

kommunala skolor såväl som friskolor och kommunala friskolor. Frågor om skolornas 

undervisningskvalité, resurser, administration med mera har bidragit till större förståelse 

för hur ”marknaden” såg ut enligt tidningarna. Debattinlägg har också varit nyttiga att ta 

del av. De har erbjudit möjlighet till att se olika infallsvinklar och ta del av de synpunkter 

som kommit fram. Ofta har debattartiklarna varit av kritisk karaktär. Artiklarna har även 

bidragit med en del faktaunderlag som tagits fram av journalister. I vissa fall har de även 

guidat mig i min datainsamling genom att visa oväntad information av ”avslöjande” 

karaktär samt genom att erbjuda tips om kommande händelser. Mycket av den 

information som erhållits via tidningar har hjälpt till att utforma frågeguider till 

kommande personliga intervjuer i kommunen.  

 

Sammanlagt har jag tagit del av drygt tre hundra artiklar publicerade i de ovannämnda 

tidningarna under perioden 2006-2010 som rörde organisering av grundskolan i 

kommunen. 
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En tredje viktig källa till skriftlig dokumentation har varit de rapporter som publicerats 

angående omorganisering av skolan på nationell nivå. Utredningar av Konkurrensverket, 

Skolverket, LO, Handelns Utredningsinstitut, Näringsdepartementet, Rådet för skolans 

måluppfyllelse och fortsatta utveckling, ESO-rapporter (Expertgruppen för Studier i 

Offentlig Ekonomi), SOU och liknande skrifter har bidragit med mycket nyttig 

information och väckt många idéer
29

. De har förutom värdefulla statistiska underlag 

innehållit information om skolans uppgift, organisation, resurser, ansvar med mera. De 

har hjälpt till att förstå den kontext i vilken den kommunala marknaden i Norrköping 

befunnit sig. De har skapat en bild av ”omvärlden”, eller den nationella nivån. Det har 

även varit relevant att rikta blicken mot nationella metaorganisationer som Nätverket 

Kommunala Friskolor och Friskolornas Riksförbund. Dessa organisationer har en hel del 

egna publikationer och är deltagare i många debatter i massmedia. 

 

Vilka möten som observerats  

 

Sammanlagt har jag personligen observerat 7 möten i Rådhuset där politiker från Barn- 

och Ungdomsnämnden och tjänstemän från Utbildningskontoret och andra enheter varit 

representerade i olika konstellationer. Under dessa observationer var min ambition att ta 

del av de olika åsikter som framfördes genom diskussioner. Mötena har involverat 

heterogena grupper av aktörer och har därför i många avseenden synliggjort de samspel 

och meningsskiljaktigheter som fanns mellan de olika aktörerna. Möjligheten att följa 

värdeladdade diskussioner berikade förståelsen för processen som en produkt av 

gemensamt arbete i den kommunala organisationen. 

 

Jag har närvarat vid möten i arbetsgrupper där politiker, tjänstemän och andra inblandade 

hade som syfte att arbeta fram ett förslag på hur kommunala friskolor skulle se ut. Sådana 

förberedelsemöten offentliggörs vanligtvis inte i sin helhet i offentliga protokoll och vissa 

av dessa offentliggörs inte alls. Dessa möten kännetecknades av mindre formell karaktär 

med många och långa diskussioner. Övriga möten har varit av mer formell karaktär och 

där sammanfattade man det som gjorts under de arbetsmöten som tidigare ägt rum. De 

beslut som fattades då blev förda in i protokoll. Det har varit mycket givande att genom 

de olika mötesobservationerna se hur förberedelseprocessen utmynnade i formella beslut. 

 

Det har även hållits möten där jag inte haft möjlighet att närvara. För att ta del av det som 

hänt under dessa möten har jag tagit del av mötesprotokoll och annan dokumentation som 

funnits tillgänglig genom kommunens databas. Jag har även haft möjlighet att intervjua 

de politiker och tjänstemän som deltagit vid mötena och ställa frågor om mötenas 

karaktär och innehåll.  

 

                                                 
29

 Det har publicerats en mängd rapporter där frågor om offentligt och privat, konkurrensskapande, kundval 

och liknande förhållanden behandlas. De har framför allt använts för inspiration och för att hämta en 

övergripande bild a utvecklingen på samhällsnivå. De rapporter som nämns i referenslistan har använts för 

att illustrera relevansen hos den diskussion som förs i studien. 
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Möten för verksamhetsstyrelsen i den kommunala friskolan har också varit relevanta att 

observera. Eftersom skolan blev den enda i försöket väcktes ett intresse av att blicka in i 

skolans sätt att arbeta under startsperioden. Jag har följt styrelsens arbete genom att 

observera 5 styrelsemöten under 2008 samt genom att ta del av de skriftliga handlingar 

som hört till styrelsens arbete. Jag har även observerat ett möte mellan 

styrelserepresentanter och nämndpolitiker samt ett styrelsemöte 2011. Jag deltog även i 

sammanträdet i Riksdagshuset i Stockholm där Nätverket Kommunala Friskolor och 

Lärarnas Riksförbund samlade representanter för drygt 15 kommuner och skolor för ett 

samtal med en grupp riksdagsledamöter intresserade av kommunala friskolor. 

 

 

3.6. Att höra berättelser, att tolka berättelser och att skapa berättelser 

 

Svensson, Brulin m.fl. (2002) förklarar att interaktiv forskning har som ambition att 

”bidra till långsiktig teoriutveckling” (2002:1). Därmed behöver forskningsfrågan vara 

utformad på ett sätt som gör att de svar och tolkningar som erhålls kan bidra till den 

långsiktiga teoriutvecklingen. Min uppgift har därför varit att både höra berättelser om 

marknaden och förändringsprocessen i Norrköping och att skapa en berättelse som skulle 

kunna bidra till att öka den teoretiska kunskapen om förändringsprocesser där offentliga 

marknader skapas.  

”En interaktiv forskning, där målet är gemensam kunskapsbildning, förutsätter ett nära 

samspel mellan forskaren och de berörda i hela forskningsprocessen – vid beslut om 

deltagande, i problemformuleringen, vid val av metoder, vid insamling av data, i 

analysarbetet, i presentationen av resultaten […] Ett sådant nära samspel med 

deltagarna är viktigare ju mer ofullständig kunskap forskaren har om det som ska 

studera,”  - skriver Svensson, Brulin m. fl. (2002:13). Min forskningsprocess har präglats 

av att samspelet med aktörerna i Norrköping kunnat både skärpa min problemformulering 

och förankra min forskning genom hela processen. Citatet ovan visar hur viktigt det är att 

ha ett sådant samspel under hela processen. Tidigare i kapitlet har det beskrivits den 

period i forskningsprocessens inledande skede då jag ville lära känna de individer och 

grupper av individer som arbetade med grundskolefrågor i Norrköping. Det var viktigt att 

samla information om sättet att organisera grundskolan och förstå hur organiseringen höll 

på att förändras. Det jag gjorde var att observera, att sträva efter att fånga och förstå det 

som höll på att hända i kommunen.  

 

Tidigare i kapitlet har även beskrivits att min första tid som forskare i Norrköping var en 

tid då många arbetade med att etablera kommunala friskolor i kommunen. Förhoppningen 

hos de kommunala aktörerna var att det skulle bli fler kommunala friskolor. Kommunala 

friskolor blev därför ett naturligt ämne att diskutera med de olika aktörerna. Det var ett 

ämne som intresserade många och ansågs vara ett laddat område. Det är därför viktigt att 

notera att en stor del min datainsamlingsprocessen handlade om att ställa frågor och höra 

berättelser om processen med att skapa den nya organisationsformen kommunala 

friskolor. Genom att ställa frågor om kommunala friskolor kunde jag emellertid höra 
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berättelser om en marknad, någonting som respondenterna beskrev utan att frågor om det 

ställdes. Jag hörde även berättelser om förändringsprocesser, d.v.s. berättelser om de 

förändringar som med tiden skedde på denna marknad. Genom att berätta om marknaden 

kunde en del av respondenterna även förhålla sig till den ”marknadsdebatt” om 

grundskolefrågor som var framträdande på nationell nivå under perioden. 

Respondenterna såg kommunala friskolor som aktörer på den förändrade marknaden. 

 

Som en följd av att Norrköping enbart skulle få en kommunal friskola blev det klart att 

jag inte skulle få möjlighet att följa flera skolor och därmed jämföra dem med varandra. 

Det som skulle studeras var marknaden. De tjänstemän som hade arbetat med försöket 

med kommunala friskolor visade att de var väldigt nyfikna på att veta varför utfallet blev 

som det blev och ställde frågor kring fortsättningen för de skolor som sökte men inte blev 

kommunala friskolor, samt de övriga kommunala skolorna. De politiker som hade arbetat 

med försöket förklarade för mig att försöket med kommunala friskolor var ett steg i det 

långsiktiga arbetet med att förändra sättet att organisera grundskolan i hela kommunen. 

Både tjänstemännen och politikerna pekade på att förändringsprocessen fortfarande var i 

rullning och övertygade mig om att jag skulle fortsätta följa denna process. Jag hade 

redan bildat mig en uppfattning om den marknad som respondenterna så färgstarkt 

beskrivit, och fördjupat mig i den forskning som funnits om offentliga marknader. Det 

saknades processperspektiv på offentligt marknadsskapande. En fallstudie med fokus på 

den marknadsskapande processen i Norrköping skulle svara mot forskningsbehoven. De 

empiriska berättelserna om marknaden i förändring skulle skapa underlag till den 

långsiktiga teoriutvecklingen om marknader i förändring (Svensson, Brulin m.fl. 2002). 

Aktörernas sätt att berätta om marknaden i Norrköping kunde ses som ett sätt för dem att 

tolka sin verklighet och förhålla sig till förändringsprocessen som de gick igenom. Min 

uppgift blev både att samla dessa tolkningar och att skapa mina egna teoretiskt baserade 

tolkningar utifrån kunskap om offentliga marknader och organisatoriska 

förändringsprocesser. Genom detta fick jag tillgång till ”förståelse utifrån deltagarnas 

egna perspektiv, […där] deltagarna ger en mer omaskerad bild av hur de ser på saker 

och ting” (Svensson, Brulin m.fl. 2002:12). Jag kunde se en tydlig relation mellan det 

som aktörerna förmedlade i sina berättelser och det som fanns skrivet om 

marknadsskapande processer i offentlig sektor i befintlig forskning. Detta förstärkte mig i 

min strävan efter att ”kombinera kraven på relevans och vetenskaplighet” (Svensson, 

Brulin m.fl. 2002:7). 

När jag försökte skapa ordning i det omfattande material som samlats in insåg jag att 

aktörerna beskrev förändringar med hjälp av organisatoriska strukturbegrepp. När de 

beskrev en marknad relaterade de till de strukturer som enligt deras uppfattning 

kännetecknade denna marknad. När de talade om förändringar i Norrköping diskuterade 

de inte determinism, voluntarism, teleologi eller dialektik. Det de diskuterade var 

förändringar i storlek, resursfördelning, efterfrågan och ansvar, d.v.s. det som kunde 

förstås som marknadens struktur. De relaterade till förändringar i strukturerna både i sina 

beskrivningar av uppfattat tillstånd men även i termer av riktning på förändringar och 
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önskvärda tillstånd. Förändringar i strukturer kunde därmed ses i ett tidsperspektiv. Jag 

kunde tack vare detta se både vad som förändrades och hur det förändrades. Användning 

av strukturella dimensioner var således relevant i praktiken men det var även en viktig 

utgångspunkt i forskningen om offentliga marknader. Aktörernas användning av 

strukturella dimensioner i marknadsbeskrivningar förstärkte och motiverade mitt val av 

teoretiska verktyg för att tolka och förstå berättelserna och därmed skapa och presentera 

min egen berättelse.  

”Kan den kunskap som är framtagen för lokala användare och starkt kontextbunden 

ändå bidra till en långsiktig teoriutveckling?” – frågar Svensson, Brulin m.fl. (2002:15) 

om interaktiv forskning. Mitt svar på frågan är ja. Att studera det offentliga 

marknadsskapandet kännetecknas i detta sammanhang av både empirisk och teoretisk 

relevans, något som kan arbetas fram och utvecklas i ett nära samarbete mellan forskare 

och praktiker. 

 

 

3.7. Reflektioner om studiens design 

 

Under forskningsprocessens gång har det samlats in material genom både intervjuer, 

dokument och observationer. För att kunna samla in och strukturera materialet har en 

strategi använts där både empirisk och teoretisk relevans varit i fokus. Vid intervjuerna 

har respondenterna fått beskriva förändringsprocessen fritt i den meningen att de själva 

fått bestämma vilka händelser, vilka aktörer och vilka samband de upplevt vara centrala i 

processen. Det återspeglar Isabellas (1990) tanke att respondenterna själva signalerar vad 

som varit viktigt för deras uppfattning av förändringsprocess och relaterar både egna och 

andras handlingar och tolkningar till det de upplever som förändring (Isabella 1990:11). 

Jag har därmed låtit respondenterna själva avgöra och berätta om det som enligt dem varit 

kännetecknande för förändringsprocessen. Samma strategi har använts då jag observerat 

möten och samlat in dokument och tidningsartiklar. Genom den mängd berättelser som 

kommit fram har jag kunnat notera att vissa händelser, vissa aktörer och vissa samband 

upplevts som centrala i förändringsprocessen av en del respondenter (Isabella 1990). Att 

urskilja de enligt respondenterna centrala aspekterna har varit en utmaning eftersom en 

sådan strukturering av materialet enbart blir möjlig allteftersom studien fortskrider och 

efter att flera respondenter fått möjlighet att ge sin bild av processen (Leonard- Barton 

1990). Jag har hanterat detta genom att föra noggranna anteckningar av intervjuerna och 

mötesobservationerna, vilket även fungerat som stöd då jag i många fall kände igen det 

som beskrevs tack vare tidigare insamlat material. Att föra noggranna anteckningar kan 

även ses som ett sätt att höja studiens reliabilitet. 

 

Det insamlade materialet kategoriserades således utifrån teman vad som förändrades, hur 

det förändrades och av vilka det förändrades. Givetvis var frågan när förändringar skedde 

central för att förstå händelseförloppet. Jag har i tidigare avsnitt beskrivit hur 

beskrivningarna av den marknadsskapande processen kommit att handla om några 

centrala aktörer och händelser. Den offentliga marknadens struktur och dess förändring 
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har beskrivits ifrån olika synvinklar av olika aktörer och aktörsgrupper. Mycket i dessa 

empiriska beskrivningar kunde relateras till teoretiska beskrivningar av 

marknadsstrukturer och marknadsskapande processer. Jag har gjort en kategorisering av 

materialet, d.v.s. att hänfört ord, meningar och texter till vissa utvalda kategorier. 

Kategoriseringen har gjort det möjligt att strukturera och till viss del förenkla hanteringen 

av det stora datamaterialet. Kategorierna har drivits fram utifrån både empiri och teori. 

Jämförelser mellan olika berättelser har gjort det möjligt att urskilja vilka empiriska 

kategorier som varit relevanta samtidigt som dessa kategorier visats vara relevanta i 

teorin, något som enligt Eisenhardt (1989) förstärker studiens interna validitet. 

 

Då en studies validitet diskuteras är det viktigt att i första hand utgå ifrån ett tydligt 

definierat och avgränsat studieobjekt (Yin 2009). I denna studie har detta uppnåtts genom 

att jag å ena sidan avgränsat organisation och å andra sidan gjort en tidsmässig 

avgränsning. Båda avgränsningarna har beskrivits ovan samt kopplats till konstruktionen 

av studiens syfte, varvid studiens begreppsmässiga giltighet (construct validity) belysts. 

Definitionen och avgränsningen av förändringsprocessen har även varit centrala för att 

visa att studieobjektet är relevant för att förstå ett generellt fenomen och därmed ha 

generaliseringsanspråk, eller extern validitet (Yin 2009). Enligt Flyvbjerg (2006) har 

fallstudier föga möjligheter att bidra med slutsatser som går utöver det enskilda fallet 

vilket innebär att en fallstudie som denna förväntas ha låga anspråk på extern validitet 

jämfört med exempelvis komparativa studier. Det kan dock argumenteras att en fallstudie 

baserad på ett enskilt fall kan ha fördelar i jämförelse med komparativa studier: Flyvbjerg 

(2006) menar exempelvis på samma sätt som Pettigrew (1990) att det finns en styrka i att 

studera aktörer och händelser i sin kontext och därmed skapa nyanserade bilder genom en 

nära interaktion. Genom att skapa förståelse för processen i Norrköping syftar studien till 

att bidra till förståelse för de marknadsskapande processer som sker i samhället. 

Möjligheten att generalisera studiens resultat diskuteras även i kapitel 6.   

 

Studiens rön har validerats på flera sätt. För det första har enskilda personer ställts inför 

de beskrivningar som framkommit i undersökningen: tack vare studiens longitudinella 

upplägg och i flera fall återkommande träffar har det blivit ett lämpligt och viktigt sätt att 

bekräfta att uppgiftslämnarna känner igen sig och sin omgivning i det som presenterades i 

studien. För det andra har det funnits möjligheter att vid ett antal möten diskutera studien 

med deltagarna för att få en kollektiv syn. För det tredje har preliminära rapporter 

skickats till ett urval av de som intervjuats, framför allt med tanke på eventuella faktafel 

och känsliga uppgifter. Det kan noteras att framför allt den sista valideringsmetoden har 

krävt att respondenterna agerat aktivt. De tre nämnda metoderna har varit viktiga för att 

kartlägga och bekräfta förhållandena och säkerställa giltigheten i materialet. Men det kan 

samtidigt konstateras att giltighetskontroll genom respondenter inte är oproblematiskt. 

Därför har studiens rön validerats genom att relatera till både teori och annan empiri. Det 

har funnits stöd för mina tankar i teorier om offentliga marknader samt i de studier som 

fokuserat på offentliga marknader i olika kontexter. Det har även funnits stöd genom de 

diskussioner som hållits med andra forskare och praktiker, inte minst vid de interaktiva 

seminarierna. 
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Att följa den marknadsskapande processen i Norrköping har blivit en lång och spännande 

resa, och jag har under studiens avslutande skede reflekterat över vad jag hade kunnat 

göra annorlunda. Jag kom att följa förändringsprocessen genom att följa ett antal 

människor. Utan dessa personer hade det blivit svårt om inte omöjligt att förstå 

processen. Men frågan kan även ställas om andra människor hade kunnat bidra till 

förståelsen. Kommunen är en stor organisation och valet av respondenter för intervjuer 

hade kunnat se annorlunda. Jag har i den här studien fått hjälp av mina respondenter som 

kunde hänvisa mig till andra personer som de tyckte kunde bidra med relevant 

information. På det sättet har jag säkerställt att de centrala aktörerna i den 

marknadsskapande processen fått komma till tals. Samtidigt har jag under resans gång 

initierat kontakt med personer som jag inte blivit direkt hänvisad till men som också 

bidragit med värdefulla insikter och synpunkter.   
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4. Den marknadsskapande processen i Norrköping 
 

 

Introduktion  

 

Norrköpings kommuns arbete med att omorganisera skolan presenteras i det här kapitlet. 

Kapitlet är strukturerat så att beskrivningen/berättelsen följer den kronologiska ordning i 

vilken processen fortlöpte. Några händelser och personer hamnar i fokus tack vare sin 

framträdande roll i processen. Jag har i avhandlingens inledande del presenterat en 

beskrivning av den utveckling som skett på nationell nivå gällande organisering av 

grundskolor. I det här kapitlet fortsätter jag berättelsen genom att beskriva den rådande 

situationen i kommunen och dess skolor under initieringsperioden. Jag börjar med att 

beskriva läget året innan de första stegen i arbetet med att etablera kommunala friskolor 

togs, för att belysa den kontextuella bakgrunden till omorganiseringsprocessen. Aktörer 

på olika positioner och med olika roller ger i denna beskrivning sin bild av situationen. 

Deras framställning, tillsammans med kommunens officiella dokument, erbjuder 

månsidighet och belyser både gemensamma och delade uppfattningar om det som hände i 

Norrköping. Jag fortsätter med att följa initieringen av försöket med kommunala friskolor 

och uppmärksammar de individer och grupper som inledningsvis formade försökets 

inriktning och innehåll. Vidare följer jag försöket genom att skildra de händelser som 

inträffade, de möten, de diskussioner och de beslut som formade processen över två års 

tid. Jag skildrar både förhoppningar och besvikelser, både planering och utfall. De 

inblandade aktörernas reflektioner kring denna organiseringsprocess lyfts fram som en 

generell summering.  

 

Parallellt med att skildra försöket med kommunala friskolor beskriver jag den utveckling 

som den gemensamma arenan för grundskolsfrågor genomgår. Jag skildrar de satsningar 

på förändring som politiker, tjänstemän och rektorer försökt genomföra. Där fäster jag 

uppmärksamhet vid de processer där kommunala skolor och fristående skolor kunde 

komma närmare varandra som aktörer på en marknad. Berättelsen fortsätter vidare då jag 

följer processernas efterskede där jag beskriver de förhållanden som rådde i kommunen. 

Historien berättas utifrån olika aktörers perspektiv och återspeglar den mängd av 

tolkningar av marknaden, visioner om marknaden och ageranden på marknaden som 

fanns i kommunen under perioden då en marknad skapades. 

 

Norrköpings kommun har två stora dagstidningar, Norrköpings Tidningar (NT), 

www.nt.se, och Folkbladet, www.folkbladet.se. Folkbladet är en tidning som enligt 



80 

 

hemsidan bildades ”av arbetarna i Norrköping som en motvikt mot den borgerliga 

pressen”.  Folkbladet är därmed den tidning som stödjer den styrande koalitionen (s, v, 

mp) i Norrköping. Det kan nämnas att Folkbladets chefredaktör är en socialdemokrat med 

förflutet som riksdagsledamot men även som ordförande för Friskolornas Riksförbund 

(han avgick från ordförandeposten 2003) samt ledamot och ordförande för 

friskoleföretagen Vittra och Academedia. Tidningen NT är däremot en borgerligt 

orienterad tidning med betydligt större upplaga som ger uttryck för den borgerliga 

politiska oppositionens ståndpunkter i kommunala frågor.  

 

I berättelsen om skolmarknaden i Norrköping har båda tidningarnas artiklar spelat en stor 

roll. De två tidningarnas olika politiska orientering har gjort att samma processer och 

samma händelser beskrivits från olika politiska vinklar och tolkats på olika sätt. Det som 

kritiserats av den ena har hyllats som framgångsrikt av den andra och tvärtom. Jag har i 

mitt arbete med material hämtat från dessa tidningar försökt att åstadkomma balans i 

berättelsen. Dock kan det påpekas att NT publicerat betydligt fler artiklar, av både kritisk 

och lovordande karaktär, rörande organisering av grundskolan i kommunen.  
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Utbildningsreformen 1992 och dess konsekvenser  
 

”År 1992 ändrades reglerna för finansieringen av fristående grundskolor och 

gymnasieskolor. Från att bidragen på 1980-talet varit statsbidrag som beslutats av 

regeringen, infördes ett nytt bidragssystem som innebar att bidraget skulle lämnas av den 

kommun där skolan var belägen. Vidare hade alla friskolor som godkänts av Skolverket 

rätt att få ersättning som ungefär motsvarade den ersättning de kommunala skolorna 

erhåller. En viktig reform på skolområdet har också varit att den s.k. närhetsprincipen 

övergivits, vilket innebär att elever och föräldrar har större möjligheter att välja andra 

skolor än de där de annars skulle tilldelats en plats. De ändrade förutsättningarna har 

inneburit att fristående grundskolor och gymnasieskolor blivit vanligare och att 

konkurrensen mellan skolor om eleverna har ökat.” – så beskrivs den så kallade 

utbildningsreformen i skriften ”Konkurrens mellan skolorna – för barnens skull!” av 

Handelns Utredningsinstitut 2001. 

 

Utbildningsreformen öppnade dörren för privata producenter att komma in i skolsektorn. 

Friskolornas intåg i svenska kommuner beskrevs av bland andra SCB som 

explosionsartat: en ökning av andelen fristående grundskolor i landet med drygt 8 procent 

på 12 år. I tidningarna florerade under början och mitten av 2000-talet laddade 

diskussioner om friskolor och deras plats på de nya skolmarknaderna. Friskolor blev 

lovordade som frihetssymboler av vissa och utpekade som svarta hål av andra. ”Cancern 

i Skolsverige
30

”, ”Vinst går före kvalitet i friskola
31

”, - stod det på ledar- och 

debattsidorna i DN och SvD. ”Skolverket bedriver häxjakt på friskolor
32

”, ” Fokusera på 

skolans kvalitet istället för vinst,
33

” – menade däremot representanter från Friskolornas 

Riksförbund.   

 

Parallellt med diskussionen om friskolornas etablering uppmärksammade tidningarna det 

allmänt minskande antalet elever i många kommuner. Samtidigt som friskolereformen 

infördes inträffade det som många kallade för ”barnboomen” då ett stort antal barn 

började eller redan gick i grundskola. Efter millennieskiftet kunde man konstatera att 

antalet barn som gick i skola minskade. DN
34

 kunde i sin genomgång visa förändringen i 

elevkullarna mellan början av 1990-talet och mitten av 2000-talet. Det ökande antalet 

elever i skolan på 1990-talet gjorde att det skapades gynnsamma möjligheter för 

friskolor: ”De boombarnen började skolan samtidigt som friskolereformen fick fäste. De 

nya skolorna tog i hög grad hand om de allt fler eleverna.”  Det minskade elevunderlaget 

i mitten av 2000-talet pekades ut som en demografisk förutsättning som kunde föra med 

sig behov av omorganiseringar av skolverksamheter i svenska kommuner. DN (ibid.) 

pekade på att situationen skulle innebära planeringsproblem för kommunerna. 

                                                 
30

 DN 2004-01-19 
31

 SvD 2007-08-27 
32

 Pressmeddelande 2004-01-15 
33

 Pressmeddelande 2006-02-16 
34

 DN 2009-12-21 
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De kommunala skolorna fick se sig i en ny roll, som aktörer på konkurrensutsatta 

marknader. Nu skulle de kommunala skolorna inte bara konkurrera med friskolorna utan 

även med varandra. Nu var det inte enbart friskolorna stod i fokus i tidningsdebatterna. 

Allt oftare diskuterades de tuffa utmaningar som den kommunala skolverksamheten stod 

inför. Debatterna visade att det fanns ett stort behov av att se på hela skolsektorn med nya 

ögon. Den kommunala skolans roll började ifrågasättas på samma sätt som friskolans. 

Redan i maj 2006, innan riksdagsvalet som skulle hållas i september, kunde SvD
35

 berätta 

att politikerna i riksdagen hade uppnått en överenskommelse som skulle gynna 

valfriheten i skolväsendet. Miljöpartiet gick ihop med de borgerliga partierna och röstade 

för en gemensam politik där friskolor skulle ges mer jämlika villkor med kommunala 

skolor jämfört med dagens system. Samtidigt skulle högre krav ställas på den kommunala 

skolverksamheten. De politiker som representerade denna inriktning handlade 

konstruktivt, menade SvD:s skribenter (ibid.) och konstaterade att regeringen och 

vänsterpartiet med skolministern Ibrahim Baylan (s) i spetsen tillfogades ett svidande 

nederlag. Miljöpartiets och de borgerliga partiernas ökade krav på den kommunala 

skolan, med bland annat förslaget om ökade möjligheter för ingrepp från det statliga 

Skolverket, var enligt tidningen ett välkommet tecken: ”Uppföljning och kontroll är 

alldeles för dåliga i den kommunala skolan. Det viktiga har varit budgetarnas storlek, 

inte verksamhetens resultat. Det har tagits mer eller mindre för givet att offentliga 

tjänster är bra. […] Det finns inga skäl att kommuner ska åka i gräddfil”. Ett skifte i den 

nationella skolpolitiken kunde noteras. 

 

 

Norrköping – en kommun i förändring 
 

Den som slog upp morgontidningen i augusti 2006
36

 kunde läsa följande
37

: 

 

”Nu börjar läsåret för ungefär 14 000 grundskoleelever i Norrköping. På många skolor 

ser det ut ungefär som när sommarlovet började. Det var förra året som de stora 

förändringarna gjordes när 170 tjänster togs bort. Orsaken var att elevantalet minskar 

och att många skolor dragit över sin budget året innan och skulle göra det igen, om inte 

kostnaderna minskades. Men i våras insåg en del rektorer att de gjorda 

personalminskningarna inte räckte. Frågan är då hur det ser ut på några av de skolorna 

inför läsårsstarten.  

 

- Vi har plockat bort åtminstone fem lärartjänster nu och minskat på vaktmästare, säger 

[rektor på en kommunal skola], och räknar ut att det betyder 16 lärare bort på två läsår. 

Elevgrupperna blir större och för personalen ökar arbetsbelastningen. Det kräver ett 

                                                 
35

 SvD 2006-05-11 
36

 NT 2006-08-17 
37

 Det som i fortsättningen antecknas inom […] innebär att namnen på personerna tagits bort eller ändrats 

för anonymitetens skull. Beteckningarna friskola och fristående skola är synonymer. 
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annat sätt att arbeta. [Denna kommunala skolas] lokala profiler får ligga på is under 

läsåret. Men lovskola på novemberlovet blir av. Den ger elever en möjlighet att komma 

ikapp. 

 

…Skolan får ta emot en sjätteklass från [en annan skola]och träningsskolan flyttar in. 

Trots nykomlingarna blir den nyrenoverade skolan inte full. Med fler elever skulle det 

vara enklare att få till en effektiv organisation, menar [den kommunala rektorn], som 

ändå ser fram mot det nya läsåret och pratar om bra stämning och kämparand. [En 

kommunal skolas rektor] var förra hösten förtvivlad för hon såg ingen möjlighet att få till 

en vettig organisation med de resurser skolan fick. Skolans verksamhet är uppdelad i fyra 

olika hus och det gör det svårare. Nu har en grundskollärartjänst och två 

fritidspedagogtjänster tagits bort. Visserligen har skolan 40 elever färre än förra året, 

men antalet grupper kan ändå inte minskas. Förändringen som görs är att eleverna i 

årskurserna fyra, fem och sex koncentreras i ett hus och därmed har två fritidshem 

kunnat slås ihop till ett större. 

 

- Nu talar politikerna om att det finns pengar. Då undrar jag vad de vet om 

verkligenheten i skolan. Det är tråkigt att det är så ont om pengar, säger [den 

kommunala rektorn] - Jag är orolig för hur personalen ska orka med. Men jag hoppas att 

vi ska kunna ge eleverna det de behöver. [En annan kommunal skola] är en annan 

högstadieskola som fått minska sin personal rejält. Där konstaterar nu [denna skolas 

rektor] att personaltätheten det här läsåret blir något högre än det förra. Men färre 

elever ger färre klasser och därmed något färre anställda. 

 

…Antalet barn i grundskoleåldern minskar och allt fler börjar dessutom i friskola. För 

kommunens egna skolor betyder det här 700 elever färre det här läsåret jämfört med 

förra. Då gick nästan elva procent av Norrköpings grundskoleelever i någon av de tio 

friskolorna. Det här läsåret lär andelen bli ännu större. [En fristående skola] med elever 

från årskurs sex till och med nio och idrottsprofil, inleder nu sitt andra verksamhetsår i 

Norrköping.  

 

- Förra hösten startade vi med 120 elever och det här läsåret räknar vi med lite drygt 

200, säger [rektorn på denna friskola]. Fullt utbyggd räknar man med drygt 300 elever.” 

 

Anledningen till att tidningsartikeln presenteras i sin helhet är att den ger en talande bild 

av situationen i Norrköping vid höstterminens start 2006. Det finns mycket som är 

omtalat i artikeln – de kommunala skolorna, eleverna, resurserna, rektorerna, friskolorna, 

den politiska styrningen i kommunen. Inte minst förmedlar artikeln en stämning som kan 

beskrivas som en blandning av oro och ovisshet. Det var just denna stämning i 

Norrköping som återspeglades av skribenter i lokala tidningar och uttalades av 

kommunens invånare i olika sammanhang. Var Norrköping en kommun i förändring när 

det gällde grundskolan? Eller var Norrköping en kommun som fortfarande stod inför 

förändringar? Vad var det som gjorde att tidningarna förmedlade en känsla av ovisshet? 
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I min berättelse om Norrköping väljer jag att följa just det som exemplifieras i 

tidningsartikeln: de kommunala skolorna, eleverna, resurserna, rektorerna, friskolorna, 

styrningen och en del annat. Med andra ord - beståndsdelar av en offentlig marknad, ett 

organisatoriskt arrangemang som konstrueras med tiden. Olika bilder av marknaden 

träder fram i berättelsen på samma sätt som olika sidor av den marknadsskapande 

processen. 
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Perioden 2005-2006 
 

Det fanns drygt 50 kommunala grundskolor i kommunen år 2005. De kommunala 

grundskolorna var olika avseende storlek, elevsammansättning, geografisk placering och 

betygsrankning. Det fanns stora skolor mitt i stan och små skolor på landsbygden, det 

fanns klasser med stor andel invandrade elever och skolor med särskoleklasser, det fanns 

skolor som visade höga betygsresultat och skolor som omringades av rykten om 

medelmåttlig undervisning.  Denna mångfald till trots hade dessa skolor mycket 

gemensant. Att vara en kommunal grundskola innebar att vara med i en grupp andra 

skolor som samlades under ett gemensamt kommunalt paraply. 

 

Det som förenade de kommunala grundskolorna var deras tillhörighet i den kommunala 

organisationen. De hade även samma styrdokument att förhålla sig till. De olika skolorna 

följde samma läroplan och gick efter samma riktlinjer som hade utvecklats i kommunen 

för att möjliggöra gemensam planering mot gemensamma mål. Utbildningens innehåll 

varierade föga mellan de kommunala skolorna enligt kommunens officiella dokument. 

Kommunen tillämpade inte profilering på skolorna vilket innebar att samtliga kommunala 

skolor hade allmän inriktning. Det förekom viss variation mellan klassernas inriktning 

inom några skolor: exempelvis fanns det en Montessoriklass på en av skolorna och man 

betonade kristen värdegrund på en annan skola, men detta var inte utbrett. Profilering 

stimulerades inte av kommunens styrande politiker. Norrköpings kommunala skolor 

kunde betraktas som en ganska homogen grupp när det gällde utbildningens innehåll. 

Denna bild förmedlades av kommunens dokument och bekräftades av kommunala 

politiker och tjänstemän.  

 

De kommunala skolorna ingick i den kommunala organisationen i enlighet med följande 

organisationsstruktur. Barn- och Ungdomsnämnden (i fortsättningen BUN) med den 

rödgröna koalitionen vid ratten (s, v, mp) var det styrande politiska maktorganet. I 

samband med valet hösten 2006 kom Stefan (s) att efterträda Stella (s) på posten som 

nämndens ordförande.  Utbildningskontoret var det styrande administrativa organet under 

nämnden. Det fanns även en uppdelning i tre geografiska områden och ett tillhörande 

administrativt organ fanns på respektive områdesnivå. Följande figur illustrerar denna 

organisatoriska hierarki. 

 

 

 

 



86 

 

Figur 1. Den organisatoriska hierarkin gällande kommunala skolor 

 
 

                   # valfrihetssystemet /kundvalssystemet  

 

Norrköpings kommun tillämpade valfrihetsprincipen för kommunens grundskoleelever. 

Alla elever hade enligt denna princip rätt och möjlighet att välja skola efter egna 

önskemål och preferenser. Ingen kommunal skola fick neka någon elev inträde. Den elev 

som gjorde sitt val av skola hade möjlighet att anmäla sitt intresse till den valda skolan 

och komma in i mån av plats. Valfrihetssystemet gjorde att fler elever än tidigare började 

pendla mellan olika geografiska områden i staden och framför allt att fler elever än 

tidigare gjorde ett medvetet val av skola. 

 

De elever som inte kunde eller inte ville välja skola genom att göra ett aktivt val kunde 

skrivas in i den skola som låg närmast hemmet enligt kommunens närhetsprincip. Enligt 

kommunala dokument och politikernas uttalanden var närhetsprincipen viktig för att 

tillgodose att samtliga barn fick tillgång till utbildning i en lämplig grundskola. 

 

De kommunala skolorna var icke-vinstdrivande verksamheter i enlighet med 

kommunallagen. Det var inte tillåtet att ta ut avgifter från elever. Enligt gällande praxis 

arbetade de kommunala skolorna med utgångspunkt i den av kommunen erhållna årliga 

budgeten.  

 

# eleverna och friskolorna 

 

I mars 2006 presenterades en kommunal rapport där följande statistik kunde utläsas: 

 

”Elevantalet i Norrköpings kommun har minskat de senaste åren i åldrarna 6-11 år med 

ca 900, vilket motsvarar18 % av hela åldersgruppen. Under de kommande åren minskar 

det totala elevantalet i åldrarna 6-15 år ytterligare, enligt prognos med ca 2000 elever 

under en femårsperiod. Åldersgruppen 11-13 år är den grupp som fram till år 2008 
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minskar mest med ca 900 elever.” - skrev man i rapporten
38

. Förutom det sjunkande 

antalet elever påtalades i rapporten det ökande antalet fristående skolor i kommunen och 

följaktligen antalet elever som gick i dessa skolor: ”Antalet elever i kommunal 

grundskola har minskat och antalet fristående grundskolor har ökat från två till tio 

jämfört med 2001”. Antalet elever som gick i friskola ökade och största delen av 

ökningen berodde enligt rapporten på att två större och en mindre fristående skolor hade 

startat under 2005. Det fanns tio fristående grundskolor i Norrköping år 2005. Rapporten 

förmedlade en bild där alltfler skolor skulle ta hand om allt färre elever. 

 

Enligt Skolverket
39

 såg utvecklingen i Norrköpings kommun ut på följande sätt: 

 

2001/2 – 13723 elever i grundskolan –  5 % av dessa går i friskola 

2002/3 – 13742 -    6,1 % 

2003/4 - 13243 –   7,8 % 

2004/5 – 12954 –   8,2 % 

2005/6 – 12350 –   10,9% 

2006/7 – 11698 –   12,4% 

2007/8 – 11253 –   13,5% 

 

Antalet elever som gick till friskolorna beräknades enligt budgeten öka under 2006 och 

även under 2007. Dessa bedömningar baserades på den trend som observerats under 

perioden 2000-2005 där den ständiga ökningen var tydlig. Utbildningskontoret menade i 

rapporten att friskolorna hade kapacitet att ta emot flera elever.  

 

Friskolorna i kommunen ingick inte i den kommunala organisationen på samma sätt som 

de kommunala skolorna. En friskola etablerades efter tillstånd av det statliga Skolverket 

och lydde varken under den centrala förvaltningen eller under områdesorganisationen. 

Friskolornas kontrollorgan var Skolverket som utvärderade deras arbete och hade 

möjlighet att dra in tillståndet för den skola som inte levde upp till de uppställda kraven. 

Friskolorna finansierades emellertid av kommunen genom den kommunalt tilldelade 

elevpengen och de fick inte ta ut några anmälnings-, kö- eller elevavgifter. Både 

kommunala och fristående skolor var kostnadsfria för eleverna.  

 

Den anknytning till kommunens förvaltning som de fristående skolorna hade 

kanaliserades främst genom att Utbildningskontoret delade ut ersättning till de fristående 

skolorna för deras prestationer. De fristående skolorna var berättigade till samma 

ersättning per elev som de kommunala skolorna. På samma sätt som de kommunala 

skolorna fick de ersättning från Utbildningskontoret som baserades på antalet elever. 

Ersättningsnivån per elev bestämdes av politikerna i kommunfullmäktige. Till skillnad 

från de kommunala skolorna behövde dock inte friskolorna rapportera tillbaka till 

Utbildningskontoret. Friskolorna rapporterade direkt till Skolverket och hade i linje med 

                                                 
38

 En attraktiv skola. Rapport, mars 2006, www.norrkoping.se  
39

 Skolverkets statistik, www.skolverket.se 
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Skolverkets praxis större friheter jämfört med kommunala skolor i flera avseenden. De 

behövde exempelvis inte alltid följa läroplanen och de kunde använda alternativa 

undervisningsmetoder om de så ville. De kunde även till skillnad från de kommunala 

skolorna vara vinstdrivande och hade rätt att behålla eventuella vinster. Förhållandet 

mellan fristående skolor, kommunen och Skolverket illustreras i följande figur. 

 

Figur 2. Den organisatoriska hierarkin gällande fristående skolor. 

 
 

 

I Norrköping talade man ofta om de kommunala skolorna som en motpol till de fristående 

skolorna. Det fanns beskrivningar i tidningarna på både lokal och nationell nivå där 

skillnaderna mellan de kommunala och de fristående skolorna betonades och 

problematiserades. Friskolornas existens och sätt att driva verksamheter var ett ständigt 

debattämne bland kommunens politiker, tjänstemän, rektorer, lärare, elever och föräldrar. 

 

# bilder av konkurrens på marknaden 

 

Den tidningsartikel som finns i början av detta kapitel illustrerar de utmaningar som 

Norrköping enligt artikelns författare stod inför. Dessa utmaningar figurerade även i de 

intervjuer som genomförts för den här studien. Den demografiska utvecklingen och det 

ökande antalet elever i fristående skolor var de grundläggande orsakerna till att 

situationen upplevdes som kritisk, förklarade flera respondenter inom både den politiska 

kåren och i förvaltningen i intervjuer. Elevströmmarna hade en stor och tydlig påverkan 

på den kommunala organisationen enligt de flesta intervjuade. I nämnden diskuterade 

politikerna vad som kunde göras för att möta de förändrade förutsättningarna.”Under 

2005 och 2006 såg vi ett svikande elevunderlag i kommunen. Det är ett stort problem som 

gör att skolorna måste hitta nya sätt att överleva”, sa Utbildningskontorets representant 

Urban i en intervju. Han pekade på den tilltagande känslan av en kris i den kommunala 

skolverksamheten som fanns bland både Barn- och Utbildningsnämndens politiker och 
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Utbildningskontorets tjänstemän. Enligt hans uppfattning var situationen så pressande att 

man hela tiden diskuterade behov av åtgärder för att få den under kontroll. 

 

Kontroll var ett av de dominerande orden i den diskussionen. Urban nämnde kommunens 

oförmåga att kontrollera friskolorna och elevströmmarna som en bidragande faktor till att 

situationen i kommunen uppfattades som kritisk. Framför allt brist på insyn i friskolornas 

arbete var ett bekymmer för politikerna. Friskolorna etablerades med tillstånd av 

Skolverket och Barn- och ungdomsnämnden (BUN) fick yttra sig vid ansökningar från 

nya friskolor. Urban förklarade att nämnden med den styrande koalitionen vid ratten 

oftast sa nej till etablering av nya friskolor eftersom de ansåg att friskolorna skulle bidra 

till konkurrens där elever skulle gå över från de kommunala skolorna till friskolorna, 

vilket skulle medföra negativa konsekvenser för kommunen. Trots det beviljade 

Skolverket tillstånd vid flera tillfällen. Året 2005 sågs av många i Rådhuset som ett år av 

bakslag då tre nya friskolor startade i kommunen. 

 

Nämndpolitikernas agerande präglades i stor utsträckning av önskan att hindra 

tillkomsten av fler fristående skolor i kommunen. Flera av de intervjuade politikerna 

talade öppet om sitt missnöje med det fungerande systemet där friskolornas etablering 

förändrade hela kommunens sätt att fungera. De talade om känslan av maktlöshet men 

samtidigt om ett uttalat behov av att förändra det otillfredsställande systemet. De 

kommunala skolorna påverkades enligt dem tydligt av utvecklingen. ”Skolverket 

godkänner skolor på löpande band… Jag som politiskt ansvarig för skolan i Norrköpings 

kommun anser att dagens system, där Skolverket godkänner friskolor på löpande band 

oavsett ekonomiska eller pedagogiska konsekvenser eller oavsett vad vi i kommunerna 

tycker, inte är bra. Det innebär en ryckighet i planeringen av skolstrukturer och det 

innebär en kortsiktighet som får till följd att skolan på kort tid måste hantera stora 

svängningar av elevunderlaget som tar fokus från nödvändiga utvecklingsfrågor. Jag 

arbetar för alla Norrköpings barn och ungdomars rätt till en hög kvalité i 

undervisningen.” – skrev kommunalrådet Stefan (s) med ansvar för barn- och 

ungdomsfrågor på debattsidan i Norrköpings Tidningar i januari 2005
40

. 

 

Den bild som målades upp av politikerna från båda blocken i både tidningar och 

intervjuer talade om att det skapades konkurrens mellan å ena sidan kommunala och å 

andra sidan fristående skolor utan att politikerna kunde påverka den. Kommunen fick 

med andra ord finna sig i konkurrensen. De styrande politikerna menade att situationen 

gjorde att utvecklingen innebar risk för att kommunala skolor behövde spara och läggas 

ned; det försvårade även arbetet med att utveckla de kommunala skolorna
41

. 

 

BUN hade utifrån denna bakgrund svårt att ge tydliga styrsignaler till 

Utbildningskontoret gällande administrationen. Förvaltningstjänstemännen upplevde 

situationen som instabil och svårkontrollerad. I intervjuer berättade flera tjänstemän att 

                                                 
40

 NT 2005-01-21. 
41

 i t.ex. NT 2005-08-23, ”Nämnden säger nej till friskola”, fanns en beskrivning av dessa risker. 
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deras uppgifter handlade alltmer om att koordinera elevflöden. Utbildningskontorets 

representanter uttalade sig i lokaltidningar vid flera tillfällen där de reflekterade över den 

osäkerhet som elevströmmarna förde med sig. Enligt dem var det är svårt att planera 

eftersom Utbildningskontoret inte visste hur många elever som skulle välja att gå i 

friskola förrän strax innan skolstarten. ”Det är just när en ny friskola håller på att 

etableras som det är svårast. Sedan följer elevströmmarna till friskolorna oftast ett visst 

mönster”, - sa en representant till Norrköpings Tidningar
42

.  

 

De intervjuade politikernas och tjänstemännens berättelser om åren 2005-2006 präglades 

av beskrivningar av en tilltagande konkurrens mellan kommunala och fristående skolor. I 

en intervju ombads BUN:s ordförande Stefan (s) att ge sin bild av utvecklingen i 

kommunen. Hans svar var en talande beskrivning av ett konkurrensförhållande: 

 

”Upprinnelsen till detta… Det som hänt i Norrköping de senaste fyra åren är intressant 

för att det har kommit friskolor och det är ett förhållandevis nytt fenomen. Vi såg att det 

ökade i Norrköpings kommun och samtidigt ser vi att antalet elever minskar. Då gäller 

det att försöka hitta former där vi, alltså den kommunala skolan, är konkurrenskraftiga i 

förhållande till de fristående skolorna. Det är inte så att jag tror att den kommunala 

skolan inte är det utan tvärtom, och det ligger egentligen i min politiska ideologi, att det 

ligger i grunden att våra skolor ska finansieras av offentliga medel och att vi även ska 

kunna styra de medlen så att det kommer alla barn i Norrköping till del. Det kan alltså 

inte vara så att marknaden styr vårt utbildningssystem i Sverige. Men samtidigt finns det 

en skevhet i dagens system när det gäller skoletableringar. Vi i kommunen har det 

yttersta ansvaret för Norrköpings barn och att de ska få bra utbildning, men samtidigt tar 

man inte hänsyn till vad vi säger vid etableringen av fristående skolor utan det sköts helt 

av Skolverket. Vi har från Norrköpings sida uppvaktat Skolverket (och den här processen 

började 2003), för att kunna ha bra kvalitet och bibehålla och öka lärartätheten, så 

måste vi också titta över strukturen på skolan, d.v.s. att ta bort skolenheter istället för att 

låta slumpen avgöra hur stora klasserna är. Och samtidigt som vi gör det så beviljar 

Skolverket kontinuerligt nya start av fristående skolor. Och det var då de här 

diskussionerna kom upp, hur gör vi i den kommunala skolan?” 

 

Många intervjuade pekade på den allmänna skepticismen mot friskolorna som rådde i 

Norrköping. Denna inställning hade enligt dem sin grund i den långa traditionen av 

socialdemokratiskt styre. Den styrande koalitionen beskrevs i tidningarna som ovilliga att 

acceptera friskolorna. Tidningsdebatten i framför allt NT handlade i stor utsträckning om 

den styrande koalitionens oförmåga att inse att friskolorna hade in given plats i 

kommunen. I intervjuer framförde dock en del av koalitionens politiker positiva 

synpunkter på dem. Mia (mp) såg positivt på det ökande antalet elever i fristående skolor: 

”Det tycker jag sätter press på de kommunala skolorna, men hur måste man möta det 

då?.. Jag är ju i grunden positiv till friskolor och det beror på att jag gillar mångfald och 

konkurrens där och tycker att det är bra att det finns valmöjlighet. Olika profiler blir det 
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ju, och eldsjälar får jobba och starta som friskolor”. Kontrast kunde även noteras mellan 

socialdemokraternas inställning till friskolor så som den beskrevs i tidningarna och deras 

egna uttalanden i intervjuer och vid möten. Det material som samlats in visar att 

socialdemokratiska kommunpolitiker ofta framförde åsikter och synpunkter som de själva 

menade stred emot partiets allmänna uppfattningar i friskolefrågan. I intervjuer berättade 

både politiker och tjänstemän att synen på friskolorna i Norrköping höll på att sakta 

förändras. Eftersom friskolorna redan fanns i kommunen valde en del socialdemokratiska 

politiker att inte bara utgå från sin ideologiska syn på friskolor utan fokusera på den 

rådande situationen i kommunens samtliga skolor. BUN:s ordförande Stefan (s) talade 

flitigt i tidningarna om sin personliga inställning till friskolorna där han betonade att han 

såg friskolorna som ett betydelsefullt inslag i det kommunala skolväsendet. Enligt hans 

uttalanden i pressen behövde den styrande koalitionen rikta sin uppmärksamhet mot 

frågor som jämlikhet och rättvisa villkor för kommunens samtliga elever, både i 

kommunala och fristående skolor.  

 

Det fanns socialdemokrater som uttryckte sin förvåning över att deras parti tillsammans 

med vänsterpartiet fortfarande tidvis framställde privata friskoleföretag som ett negativt 

inslag i skolvärlden. Friskoleföretagens vinstdrivande funktion hamnade ofta i fokus vid 

ideologiska diskussioner. ”Det känns som om vi socialdemokrater nu likt 1:a maj sången 

”sista striden det är!" försöker försvara och bevara en struktur i den offentliga sektorn 

som snart är lika aktuell som föremål på ett museum. Det är dags att se på privata 

entreprenörer inom vård och skola med nya och positiva ögon. Det finns inte längre 

någon rimlig orsak till varför vi inte skulle kunna konkurrensutsätta denna stora sektor. 

Mina argument för att öppna upp för mer konkurrens inom vård och skola är att det 

bidrar till ökad mångfald, utveckling och bättre arbetsmiljö. Ytterligare en möjlig faktor 

är att vi även får en billigare drift av dessa verksamheter. Det offentliga ska finansiera 

verksamheterna, bära det övergripande ansvaret och sköta tillsyn samt stå för 

beställningen”, - skrev en socialdemokratisk nämndpolitiker i Folkbladet
43

. 

 

Barn- och Ungdomsnämndens ordförande Stefan beskrevs av många i kommunen som en 

frontfigur gällande skolfrågor. Hans position som ansvarig för skolfrågor var en given 

punkt: han förväntades vara den som skulle agera i turbulenta tider. En annan ingång var 

att han uppfattades av många som en socialdemokrat som kunde se utanför det egna 

partiets trösklar. Enligt hans uttalanden i tidningarna och de reflektioner som framförts av 

hans medarbetare, var han medveten om den rådande situationen med de olika skolorna i 

Norrköping och diskuterade ofta sin syn på konkurrens mellan olika skolor. En del 

beskrev honom som i många avseenden progressiv politiker. Inom den styrande 

koalitionen med s i spetsen var han inte ensam om att framhålla en tämligen positiv syn 

på friskolor i samhället. Även Sune, en i Norrköping känd socialdemokratisk politiker, 

välkomnade friskolor och den mångfald uppkomsten av friskolor förde med sig. I 

återkommande diskussioner i media förklarade han sin syn på friskolornas positiva roll 

för utveckling av skolan i samhället. En summering på hans synpunkter kunde man se i 
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en artikel han senare publicerade på Friskolornas Riksförbunds hemsida
44

 där han öppet 

visade sin inställning sedan ett antal år tillbaka: 

”Friskolor måste vara bra skolor för att överleva. Varenda elev på varje friskola är 

resultatet av ett aktivt och personligt val att studera på just den skolan. För att eleverna 

ska stanna kvar på skolan krävs sedan att var och en av dem väljer att stanna kvar. 

Dåliga friskolor har därför inte särskilt goda överlevnadsprognoser. Det ska de heller 

inte ha. Ingen är betjänt av att dåliga kommunala skolor ersätts av dåliga friskolor. 

Omdömet ”bra skola” är å ena sidan väldigt subjektivt. Vi människor är inte trädda på 

ett och samma snöre. Det som uppfattas som en bra skola av den ene, passar inte den 

andre. Vi gillar och ogillar små skolor, stora skolor, praktiska skolor, teoretiska skolor, 

skolor med forsknings- och självstudieprofiler, skolor med katederundervisning, 

språkskolor, kulturskolor, matteskolor, glesbygdsskolor och etniska skolor. Mångfalden 

av skolor ökar sannolikheten för att var och en finner en skola som han/hon tycker är 

bra. ” 

Den politiska oppositionen var tydlig i sin ställning angående utvecklingen i Norrköping: 

friskolorna var där för att stanna och politikerna i BUN behövde visa att de hade en tydlig 

politik där friskolorna tog sin givna plats. Den moderata politikern Monika berättade i en 

intervju att oppositionen hade uppfattningen att den styrande koalitionen i nämnden inte 

visade någon tydlig politisk ställning i frågan. Hon visade sin upprördhet över att det 

saknades en framtidsvision i nämnden. Enligt Monika rådde det en slags politisk 

osäkerhet bland socialdemokraterna och vänsterpartiet. Det fanns enligt henne de som 

tydligt visade sin ovilja att acceptera friskolorna trots att situationen visade att alltfler 

elever gick i dessa skolor. ”De väljer att blunda för situationen”, - förklarade hon i en 

intervju, - ”Det är som att säga att de här friskolorna inte finns”. Samtidigt 

uppmärksammade hon med glädje att det fanns några politiker inom den styrande 

koalitionen som började intressera sig för frågan och ta situationen med elevströmmarna 

på allvar. Dessa politiker behövde stöd och uppmuntran, menade hon och förklarade att 

oppositionen välkomnade de signaler som BUN:s ordförande skickade ut. Hon menade 

att Stefans försök att förändra synsättet hos de styrande politikerna i nämnden var ett 

viktigt steg i den politiska utvecklingen i kommunen. Det var dags för den styrande 

koalitionen att inse att det fanns konkurrens mellan skolorna i kommunen och att försöka 

utarbeta en politik där denna konkurrens ses som positiv och nyskapande. Det spelade 

enligt henne mindre roll om man var en höger- eller vänsterpolitiker, det som spelade roll 

var att man visade att man brydde sig om kommunens elever. ”Det är dags för dem att 

visa vad de egentligen vill, för vi säger öppet vad vi vill men det gör inte nämnden.” – 

menade hon. 
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# elevströmmarna skapar osäkerhet 

 

Bilden av elevströmmarna som endast riktad ifrån den kommunala skolan till den 

fristående dominerade i beskrivningarna i kommunens rapporter. En del politiker, 

tjänstemän och rektorer uttalade sig i tidningarna att friskolorna tog över kommunala 

elever. Den bilden var dock inte helt riktig, framkom det i intervjuerna. Respondenter 

berättade att det fanns en del elever som först gick över till fristående skolor men valde 

senare att gå tillbaka till den kommunala skolan. Det uppfattades som mycket 

problematiskt av framför allt tjänstemännen som fick administrera dessa flöden. Det var 

de som la störst vikt vid det faktum att elevströmmarna gick i båda riktningarna. Det 

innebar att de fick omdirigera ersättningen, anpassa behovet av lokaler och personal samt 

andra resurser. Tjänstemännen beskrev det som ett krävande arbete och hänvisade till den 

kommunala skyldigheten att alltid ta emot alla elever enligt lag. Även en del kommunala 

rektorer som intervjuats pekade på den instabilitet som dessa förflyttningar skapade ute i 

verksamheterna. De förändringar som elevströmmarna förde med sig återspeglades i 

kommunen genom att de kommunala skolorna ständigt var tvungna att ha viss 

överkapacitet för att alltid kunna ta emot både nya och gamla elever.  

 

I intervjuer med politiker uppmärksammades elevströmmarna på olika sätt. Borgerliga 

politiker berättade i intervjuer att sådana strömmar var ett välkommet tecken på att 

eleverna verkligen kunde välja skola och gjorde ett val. Vilken skola det var spelade 

ingen roll enligt dem, det viktiga var att det fanns möjligheten att välja bland olika skolor. 

”Det är klart de väljer den skola som de tycker är bäst. Sedan om den skolan är 

kommunal eller fristående är upp till dem att bestämma. Vill man att eleverna väljer den 

skolan så ska man se till att göra den till en bra och attraktiv skola”, - förklarade en 

borgerlig politiker. Politikerna från den styrande koalitionen använde däremot det faktum 

att en del elever kom tillbaka till den kommunala skolan som ett argument för att visa att 

den kommunala skolan var bättre är friskolan. Det fanns politiker inom koalitionen som 

uttryckte sin förhoppning om att ännu fler elever skulle inse att den kommunala skolan 

var bra och komma tillbaka. Enligt deras uppfattning var det nyhetsvärdet och modet som 

gjorde att elever valde friskolor; så fort de började där kunde de jämföra och se vilka 

fördelar en kommunal skola hade gentemot en friskola, menade de. Samtidigt fanns det 

vänsterpolitiker som visade att det var en situation som de hade svårt att tolka. Å ena 

sidan menade de att det var bra att elever kom tillbaka till det kommunala, och å andra 

sidan kunde de inte se att det i sig skulle behöva betyda något eftersom det fortfarande 

var fler elever som lämnade det kommunala. 

 

 # konkurrens och förändringsbehov 

 

Konkurrensen var ett nyckelord som användes av i stort sett alla intervjuade för att 

beskriva de rådande förhållandena i den totala skolverksamheten i Norrköping vid den 

tiden. Både politiker, tjänstemän och rektorer delade uppfattningen om att de kommunala 

och de fristående skolorna hade kommit att agera som aktörer på en marknad där de fick 

konkurrera med varandra om elever. Friskolornas relativa självständighet gentemot 
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kommunen gjorde att de uppfattades som organisatoriska enheter separerade från det 

gemensamma utbildningsväsendet i kommunen. De uppfattades som konkurrenter. 

”Friskolorna konkurrerar med de kommunala skolorna om elever” var den vanligt 

förekommande beskrivningen av konkurrensen. 

 

”Bakgrunden till försöket med kommunala friskolor är självklart konkurrensen som 

kommer från friskolorna. Det finns ju bara så här många elever, och de tar över fler och 

fler. Så kommunala skolor var tvungna att hävda sig på marknaden. De var tvungna att 

marknadsföra sig på ett nytt sätt för att stanna kvar. Elever försvinner ju till friskolorna, 

det är klart att det är oroande. Föräldrar tittar redan på mellanstadiet på vilka alternativ 

som finns inför högstadiet och gymnasiet. Jag vet att de kan kolla statistiken på olika 

skolor… Konkurrensen är hård” – berättade den engagerade representanten för det 

omgivande samhället Ingela i en intervju. 

 

Konkurrensen beskrevs i olika termer av olika respondenter. Politiker från olika partier 

menade att friskolorna bidrog till mångfalden och gjorde att det skapades valmöjligheter. 

Mångfalden och valmöjligheterna uppfattades som positivt av politikerna från båda 

blocken. Framför allt fanns det stort stöd för friskolorna hos de borgerliga partierna och 

miljöpartiet vars representanter tolkade utvecklingen i termer av konkurrens mellan olika 

skolor och konkurrensens positiva effekter på skolutvecklingen. Moderater och 

folkpartister menade att konkurrensen och det fria valet gjorde att alla elever i kommunen 

hade tillgång till olika utbildningsalternativ. Samtidigt menade socialdemokrater och 

vänsterpartister att mångfalden handlade om att värna allas lika villkor till lika bra 

utbildning, och den konkurrens som uppstod genom friskolornas etablering kunde leda 

till utarmningen av principen om lika villkor eftersom kommunen saknade insyn i 

friskolornas arbete. De välkomnade också mångfalden men eftersträvade möjligheter till 

insyn. 

 

Den i många avseenden delade generella synen på friskolorna kom dock i kläm med det 

faktum att antalet friskolor i kommunen ökade, något som politikerna hade delade 

uppfattningar om. Den generellt positiva inställningen till friskolorna stod i kontrast med 

det faktum att friskolorna drog till sig alltfler elever från de kommunala skolorna. De två 

temana ”De bidrar till valfriheten” och ”De fortsätter ta våra elever” löpte parallellt. 

Situationen upplevdes av många som instabil, vilket återspeglades i lokalpressen. 

 

De friskolor som etablerades i kommunen var inte enbart nya skolor. Ett talande fall i 

utvecklingen var friskolan Flöjten som hade idrottsprofil. Denna friskola formades av en 

grupp lärare som hade arbetat på en kommunal skola men som inte såg någon 

utvecklingspotential inom den kommunala verksamheten. I en intervju berättade skolans 

rektor Rune om en långdragen period där lärarna gång på gång försökte föra samtal med 

kommunen om möjligheter till ökat självbestämmande, om förnyelsearbete och 

alternativa undervisningsmetoder utan att kunna komma överens. De valde då att bilda 

friskola istället för att stanna i kommunens regi. De menade att det var ett nödvändigt 

steg för dem. Att bilda friskola var enligt dem det enda alternativet eftersom det inte 
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fanns utrymme för deras idéer i den kommunala skolan. Rune pekade på att de styrande 

politikerna i Norrköping inte gjorde tillräckligt inom den kommunala skolan för att möta 

konkurrensen från friskolorna utan de valde istället att svartmåla både friskolorna och 

konkurrensbilden: 

 

”Det är så infekterat det här med friskolor i Norrköping och varför vet jag inte. De är 

rädda för konkurrensen. Och de försöker snegla på den här sidan och se vilka fördelar 

och nackdelar som finns. Det finns alltid en viss skepsis gentemot friskolorna i den här 

kommunen. Det vet inte hur det fungerar: har de samma elevpeng? har de samma 

rättigheter?” – förklarade Flöjtens rektor i en intervju. 

 

Andra rektorer reagerade också på situationen. Robert, en drivande rektor som under flera 

år hade arbetat på den kommunala skolan Kontrabasen, uttryckte i en intervju sitt 

missnöje med kommunens sätt att arbeta med skolfrågor: 

 

”Jag upplevde att styrningen av de kommunala skolorna skedde väldigt centralt”, - 

berättade Robert. Han beskrev kritiskt hur systemet fungerade, och pekade på att 

konkurrensen i kommunen höll på att utvecklas utan att de kommunala skolorna riktigt 

hängde med i den. Bland annat nämnde han närhetsprincipen som hämmande. Han 

menade att friskolorna som kunde rekrytera från hela kommunen hade större chanser att 

fylla sin skola och därmed hävda sig bättre i konkurrensen jämfört med de kommunala 

skolorna som i första hand fick ta in barn från sitt närområde. ”Gör jag en bra 

verksamhet så lyssnar folk: aha, den där skolan, där vill jag sätta mitt barn. Det är 

fördelen att du kan fylla din skola. Och det höjer konkurrensen. Gör du en bra skola idag 

så vill man ju sätta sitt barn där. Och det är där som många kommunala skolor har 

problem med friskolor”. Enligt Roberts uppfattning lade kommunala skolors rektorer 

mycket energi på att oroa sig över att friskolorna tog över alltfler elever. Istället hade de 

kunnat lägga energi på att fundera på hur de skulle kunna förbättra sin egen verksamhet 

för att bli en attraktiv skola som elever aktivt sökte till, menade han. 

 

Roberts missnöje med det system som fanns för kommunala skolor resulterade i att han 

lämnade sin post för att bli rektor på den fristående skolan Fagotten. Enligt hans mening 

kunde han hitta den frihet han behövde i denna skola. 

 

De beskrivna fallen kunde betraktas som undantagsfall. De rektorer som fortsatte arbeta 

på kommunala skolor visade sin oro när situationen diskuterades. Befintliga 

elevströmmar, framtida minskning i elevunderlag, oklar styrning och resursfördelning var 

bland de faktorer som nämndes som bidragande till oron. ”Vi har gjort så stora 

strukturförändringar på skolan för vi har tappat oerhört mycket elever. Vi har också 

tappat pengar när det gäller strukturpengar. Fördelningen av pengar i hela Norrköpings 

kommun ändrades, och då tappade vi ganska mycket. Jag har suttit i 

övertalighetsförhandlingar med över 20 anställda de sista tre-fyra åren. Och vi vill hejda 

den här flykten från skolan och få fler elever till skolan, för det är en ren överlevnad för 

oss. För har vi inga elever så har vi ingen personal och då har vi ingen verksamhet”, - 
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berättade Ronja, en orolig kommunal rektor i en intervju.  Ronja blev senare en av dem 

som visade ett starkt intresse för organisationsformen kommunal friskola. 

 

Även föräldrar reagerade på den rådande utvecklingen. Ett exempel kunde hämtas från 

tidningen
45

 där en upprörd förälder skrev på debattsidan att friskolorna var ett svar på de 

neddragningar som kommunen genomfört inom skolsektorn. Föräldern menade för det 

första att hon kunde förstå att friskolor etablerades på landsbygden där kommunen lagt 

ner sin verksamhet. Det fanns efterfrågan hos de som bodde på landsbygden, och 

närhetsprincipen var viktig i sådana områden, skrev hon. För det andra var hon skeptisk 

mot kommunens borttagning av profilklasser som exempelvis musikklasser. Friskolorna 

tillgodosåg behovet av profiler och tilltalade därför en stor del elever och föräldrar, 

framhöll den upprörde föräldern. Hon var med andra ord en av de föräldrar som också 

uppmärksammade förändringarna och visade att föräldrarna också hade en röst i debatten. 

# staten och kommunen 

 

Bilder av konkurrens förmedlades av olika respondenter som tolkade den på olika sätt. 

Det som var gemensamt var dock synen på att konkurrensen inte hade skapats av några 

kommunala aktörer: konkurrensen hade skapats medvetet av Skolverket som en följd av 

Utbildningsreformen. Några av nämndens politiker (s och v) uttryckte sitt missnöje med 

att Skolverket ignorerade kommunens uttalanden gällande nyetableringar av friskolor. 

Skolverkets frikostighet med friskoleetablering skapade konkurrens mellan de 

kommunala och de fristående skolorna, menade politikerna. Hur konkurrensen 

utvecklades lokalt i kommunerna tyckte de dock inte längre verkade som Skolverkets 

angelägenhet. Skolverket skapade kommunala marknader medan kommuner som 

Norrköping blev marknadernas förvaltare. 

 

Det framkom i intervjuerna att en del politiker upplevde att förhållandet mellan staten och 

kommunerna behövde ifrågasättas. Statens välvilliga inställning till friskoleetablering 

ledde till att kommunerna fick stå inför val där de antingen tvingades stänga sina 

kommunala skolor eller dras med stora kostnader, förklarade några socialdemokratiska 

politiker. Dåvarande kommunalrådet Stella (s), Stefans föregångare, försökte även 

ompröva beslutsrätten i fråga om friskolor. Till NT
46

  sa Stella att hon som skolansvarigt 

kommunalråd vid flera tillfällen blivit "överkörd" av Skolverket. Nu ville hon driva 

frågan om beslutsrätten och menade att kommunerna måste ha beslutanderätten om 

etablering av friskolor. ”Kommunen har ansvaret, då måste den också äga hela 

processen”, - sa hon till tidningen. 

 

Vände man blicken utanför Norrköping kunde man se att den diskussionen var 

framträdande även i ett nationellt perspektiv. Norrköpings Tidningar publicerade vid den 

tiden en del artiklar rörande de signaler som staten skickade ut till kommunerna i frågan 

om organisering av skolverksamhet. Inte sällan pekades Norrköping ut som den kommun 
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som återspeglade regeringens obenägenhet att möta de problem som uppstod i 

skolsystemet. NT
47

 publicerade till exempel artikeln ”Stoppa hetsen mot friskolorna” där 

de skrev att skolministern Ibrahim Baylan var en typisk ”träig” socialdemokratisk 

skolminister som egentligen var kritisk mot friskolor men av ideologiska skäl satsade på 

att framstå som ”lagom kritisk”. Norrköping beskrevs som Baylans ideologiska 

”hemmaplan” i den meningen att Norrköpings politiker hade sina djupa rötter i 

arbetarrörelsen och därmed såg på friskolor med samma ögon som han. Artikelns 

författare menade att skolministerns signaler var alltför otydliga och att Norrköpings 

styrande politiker följde samma otydliga socialdemokratiska linje.  

NT
48

 reagerade även på Ibrahim Baylans uttalade misstro till Skolverkets rapporter som 

visade på goda erfarenheter från friskolor. Skolverket pekade i flera rapporter på att 

friskolor kunde visa bättre kvalitet i undervisningen, bättre resultat och högre 

kostnadseffektivitet. Skolministern reagerade starkt och försökte stoppa rapporterna men 

blev anmäld och fick en prickning. Rapporterna kunde släppas en kort tid efter händelsen.  

Tidningarna var fulla av debatter om kommuners sätt att styra sina skolor. I DN
49

  

uttryckte centerpartiet sitt missnöje med att kommunernas styrning av skolan var 

byråkratisk: ”det var aldrig tanken att makten skulle stanna inom kommunhusets 

väggar”, ”idag styrs den svenska skolan med ett skadligt uppifrånperspektiv”. De 

borgerliga partierna välkomnade decentralisering av skolansvaret från staten till 

kommunerna men menade att kommunerna var ovilliga att ytterligare släppa tyglarna och 

ge de kommunala skolorna ökat självbestämmande. Även miljöpartiet var mycket 

drivande i frågan. Partiet skickade in en motion till riksdagen där de ville att de 

kommunala skolornas självbestämmande skulle stärkas. Man började diskutera 

organisationsformer för skolan där den kommunala skolan skulle ha liknande 

förutsättningar som friskolornas. I Norrköping reflekterade NT
50

 över partiets agerande: 

”Efter månader av förhandlingar och strax innan en ny skollag skulle presenteras bröt 

diskussionerna samman mellan regeringen och stödpartierna. Orsaken till att 

miljöpartiet lämnat förhandlingarna uppges vara att regeringen vägrade med på att öka 

friheten för skolorna, såväl fristående som kommunala. Något som var ett orubbligt krav 

från miljöpartiet.” Enligt tidningen sa skolministern Ibrahim Baylan angående 

miljöpartiets förslag om ökat självbestämmande i kommunala skolor att deras förslag 

skulle leda till ”flumskolor”. Det fanns inte mycket gehör hos staten i den frågan. 

 

Stefan (s) beskrev det som: 

 

”Det är ett konstigt land vi lever i, det är lättare att öppna en skola än en korvkiosk. Och 

det är helt rätt. För en korvkiosk krävs det massor, du ska ha det och det. Men skolan, jag 

har sett sådana ansökningar, det är inte sant vad folk beskriver. Och sedan står det vilken 
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pedagogisk inriktning man ska jobba efter, och skollagen, haha! Alltså den här 

blanketten är det inga som helst svårigheter att fylla i, du behöver inte vara någon slags 

utbildare…” 

 

I en intervju menade han även att det var regeringarnas otydliga politiska budskap 

gällande kontroll av friskolorna som gjorde att situationen så småningom blev kritisk:  

 

”Men det kanske är skälet, att egentligen drevs den här utvecklingen fram i en tid när vi 

hade en regering som inte gillade fristående skolor. Och så blir det tror jag lite klassiskt i 

politiken att om man inte gillar någonting så bryr man sig inte så mycket, och så får det 

leva liksom ett eget liv, man orkar inte stå emot. Okej, det finns, men eftersom vi inte 

gillar det så försöker vi istället utveckla det andra som det på något sätt var, och så blir 

det på något sätt tvärtemot vad du vill. Tack vare att du inte bryr dig så mycket så får de 

större privilegier än det borde vara och större självständighet än de borde ha. Och det 

som är motsägelsefullt att nu har vi fått en regering som gillar fristående skolor och så 

kommer de att ställa krav på dem för att de bryr sig om dem, tycker i grunden de är bra 

och de vill att de ska fungera bra. Det blir alltså motsägelsefullt. Först nu kommer det, 

och jag applåderar det för det tycker jag är bra.”  

  

# ekonomin 

 

Under de två åren 2005-2006 upplevde man elevströmmarna tydligt, berättade Urban på 

Utbildningskontoret. Han noterade att det fanns ett skifte i föräldrarnas preferenser när 

det gällde val av skola till sina barn. Många föräldrar tyckte enligt hans uppfattning att de 

var progressiva om de placerade sina barn i en friskola. Urban upplevde att det framför 

allt var medelklassföräldrar från ”problemfria” områden som valde att placera sina barn i 

fristående skolor. Det låg mode i att gå i friskola, menade han, och många föräldrar valde 

friskola bara för att det var en friskola och inte för att den individuella skolan hade något 

speciellt att erbjuda. Kommunen hade stora ekonomiska förluster på grund av detta, 

poängterade han. De kommunala skolorna hade stora lokaler men allt färre elever, och de 

var samtidigt tvungna att ha extra beredskap för ett extra antal elever. Eftersom 

elevströmmarna gick i båda riktningarna upplevde tjänstemännen på Utbildningskontoret 

att de behövde lägga mer tid och kraft på att planera ekonomin för att kunna klara både 

förutsedda och oförutsedda svängningar. 

 

När friskolan Flöjten startades 2005 bedömdes den tillsammans med friskolan Fiolen att 

ta över 500 elever vilket motsvarade en kommunal skolas elevantal. ”Att fler friskolor får 

starta leder till konsekvenser för de kommunala skolorna i Norrköping. Nu får vi se när 

och hur de här skolorna kommer igång. Sedan måste vi bestämma varifrån kommunen 

ska ta pengarna. Vi har inte några avsatta pengar i årets budget för detta utan pengarna 
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måste tas in från de kommunala skolorna”, - sa dåvarande kommunalrådet Stella (s) till 

Norrköpings Tidningar
51

. 

Förändrade elevströmmar ledde till förändringar i resursflöden. En fråga som regelbundet 

uppmärksammades vid beskrivningar av den upplevda krissituationen rörde 

resursfördelningen mellan de olika skolorna. Den resursfördelningsmodell som 

tillämpades i kommunen infördes 2004 och var ett resultat av tidigare försök med andra 

modeller. De kommunala skolorna i Norrköping placerades under tre områdeskontor: 

Centrum, Söder och Norr. Inom samma område kunde det finnas både skolor som hade 

en stor andel invandrarelever och skolor som nästan inte alls hade sådana elever, både 

skolor som hade elever i behov av särskilt stöd och skolor som inte hade sådana elever. 

Betygsstatistiken kunde variera mellan olika skolor i samma område. 

 

Ersättningen bestod av två delar. Modellen baserades dels på volymer inom de olika 

verksamheterna, d.v.s. antalet barn i respektive skola. En peng utgick till varje barn och 

följde med eleven till den skola som eleven valde att gå i. Volymersättningsnivån var 

densamma per elev i kommunens samtliga skolor. Den andra delen av ersättningen till 

skolorna var ett så kallat strukturtillägg. Strukturersättningen gällde resurstilldelning 

baserad på den sociala profilen som beräknades med hänsyn till tre grundläggande 

faktorer som berättigade till den: föräldrarnas utbildningsnivå, invandrarbakgrund och 

barn till ensamstående föräldrar. Förutom dessa faktorer kunde det finnas andra faktorer 

av mer individrelaterad karaktär, såsom eventuella funktionshinder o.d. Den så kallade 

glesbygdsfaktorn som var avsedd för de skolor som låg i glesbygden togs bort i 

kommunen 2004. Generellt utgjordes ca 90 % av anslagen av volympengar. 

 

Ersättningssumman betalades ut av Utbildningskontoret till respektive områdeschef. 

Utbildningskontorets tjänstemän hade ett nära samarbete med de tre områdescheferna och 

tog hänsyn till områdeschefernas synpunkter när de fördelade resurser mellan områdena. 

Den grundläggande volymersättningen utgick enligt schablon medan den 

strukturersättning som lades ovanpå var av varierande karaktär. När områdescheferna 

skulle planera sin budget och omfördela pengarna till skolorna i sina respektive områden 

gjorde de bedömningar av skolornas sociala struktur och andra sociala och individuella 

förutsättningar. Hänsyn togs förutom till de ovannämnda faktorerna till den individuella 

skolans betygsstatistik; man gjorde även bedömningar av de individuella kostnader som 

respektive skola hade avseende exempelvis lokaler och stödresurser i form av 

specialpedagoger och kuratorer. Dessa bedömningar, ibland gjorda i samråd med rektorer 

i respektive område, fungerade som underlag för fördelning av strukturpengarna.  

 

Områdescheferna hade ganska stor autonomi och gjorde sina bedömningar utifrån egna 

kriterier. Skolorna fick olika mycket i ersättning. Områdeschefernas uppgift var att se till 

helheten i sina områden och fördela resurserna så att hela området gynnades. På både 

Utbildningskontoret och områdeskontoren talade man om en långsiktig planering som 
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gjordes ute i områdena. Den långsiktiga planeringen låg till grund för den bitvis ojämna 

fördelningen av resurser ut till de enskilda skolorna. I flera intervjuer beskrev de 

ekonomiansvariga sådan planering som något positivt och värdefullt, som ett sätt att 

”jämna ut” skillnaderna mellan de olika skolorna på lång sikt. Verksamheternas bästa 

stod således i relation till områdets bästa när det gällde fördelningen av resurser i 

områdessystemet. Systemet beskrevs av Utbildningskontorets förvaltningsekonom Ulrika 

i intervju som positivt och rättvist i den meningen att man långsiktigt strävade efter att ge 

ersättning efter de faktiska förhållandena ute på skolorna. Systemet hade enligt henne 

utvecklats i syfte att skapa lika förutsättningar för skolorna med hänsyn till deras 

respektive sociala profil men även betygsresultat och övriga faktorer. Det var upp till 

områdescheferna att urskilja vilka faktorer som var viktiga i bedömningen, vilket 

Utbildningskontoret såg som en viktig del av styrmodellen. 

 

Ulrika jämförde i intervju den modell som Norrköpings kommun tillämpade med 

alternativa modeller. Ett alternativ som nämndes var att man kunde räkna fram ett 

schablonbelopp per elev som inte tog hänsyn till de sociala och individuella faktorerna 

utan betalades ut lika till samtliga elever. En sådan ersättning kunde vara något högre än 

den grundläggande volymersättningen men den skulle inte återspegla de individuella 

skillnaderna mellan eleverna och skolorna. Ambitionen med den existerande modellen 

var att de faktiska skillnaderna skulle uppmärksammas. De styrande politikerna såg 

denna modell som både rättvis och individbaserad. Den långsiktiga planeringen ute i 

områdena betonades. 

 

Anslagen till skolorna i kommunen varierade under dessa förutsättningar. Det fanns en 

ganska stor skillnad mellan den skola som fick mest och den skola som fick minst i 

ersättning. Det noterades i NT
52

 och man kunde visa att skillnaden i ersättning kunde vara 

upp till 40 procent. Det motiverades delvis med strukturpåläggen som återspeglade 

elevernas sociala bakgrund, och delvis med områdeschefernas individuella preferenser 

vid omfördelning av de erhållna resurserna. Som exempel nämndes två skolor som båda 

hade en relativt stor andel elever i behov av extra stöd men som fick olika ersättning. 

Detta berodde på att områdeschefen vid respektive skola bedömde att de hade olika 

förutsättningar. I flera artiklar diskuterade man vilka kriterier som områdeschefer kunde 

använda vid sina bedömningar. Betygsstatistiken på respektive skola nämndes ibland som 

en viktig faktor. Den skola som visade goda betygsresultat trots det stora antalet elever i 

behov av stöd, kunde visa sig få mindre pengar i ersättning för att den bedömdes ha goda 

förutsättningar, medan den skola som visade dåliga resultat kunde visa sig få extra anslag 

för att utvecklas vidare. Denna bild bekräftades i flera intervjuer med kommunala 

skolrektorer som berättade att systemet med områdeschefer var utvecklat på ett sätt som 

ofta gjorde att de ”svaga” skolorna fick mer pengar. Även rektorerna relaterade det till 

den långsiktiga planeringen på områdesnivå.  
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Strukturersättningen gick i stor utsträckning ut på att säkerställa att det fanns stödresurser 

i form av skolpsykologer, skolkuratorer och övrigt elevstöd för skoleleverna. Sådana 

tjänster fanns på områdesnivå. Det var exempelvis tänkt att flera skolor skulle använda 

samma skolpsykolog. Kostnaden för stödresurserna slogs ut på samtliga skolor i området 

trots att olika skolor använde olika mycket. I en intervju berättade en områdeschef att det 

var viktigt att sådana resurser fanns tillgängliga för samtliga skolor. 

 

Det rådde delade meningar om resursfördelningssystemet. Den moderata politikern 

Monika var mycket kritisk till systemet och menade i en intervju att systemet var 

orättvisst och att det trots sin ambition inte kunde återspegla de faktiska förhållandena på 

skolorna. Hon menade att de skolor som visade goda resultat missgynnades vid 

resursomfördelningar i områden. Som exempel nämndes en skola som år efter år fick 

relativt stora extratillskott ifrån området men som år efter år fortsatte leverera låga 

resultat. Monika var kritisk till områdessystemet som sådant. Enligt hennes uppfattning 

var det ett ineffektivt sätt att sköta ekonomin. Hon menade att det låg dubbelmoral i att 

det talades om rättvisa villkor för skolorna medan pengarna fördelades på ett sätt som inte 

gjorde de individuella skolorna rättvisa.  

 

Flera intervjuade oppositionspolitiker framförde liknande åsikter. De pekade på de 

overheadkostnader som slogs ut på samtliga skolor oavsett de faktiska förhållandena på 

skolorna. Bland sådana kostnader nämndes även kostnader för administrationen, det vill 

säga löner till områdescheferna och förvaltningen.  

 

Kritiska röster hördes även från rektorskåren. Den kritiske rektorn Robert beskrev 

systemet som ineffektivt och centraliserat: 

 

”Det är områdeschefens uppdrag att fördela pengarna. Områdeschefen i dialog med 

rektorerna har helhetsansvaret över ett antal skolor i området, vilket innebär att: i 

solidarisk anda är vår skola solidarisk och delar på kostnader som kanske inte gynnar 

oss inledningsvis men som kanske gynnar en grannskola. Exempelvis får jag som 

kommunal rektor vara med och bekosta lön för en psykolog som jag kanske inte har 

daglig kontakt med, men som kanske någon annan har. Och det innebär att hela kakan av 

pengar till min skola, den får inte jag, utan det hamnar i ett mellanläge. I hela 

organisationen med Norrköpings kommun så får jag vara med och bekosta 

administrationen häruppe, elevhanteringssystem, … mycket sådant får jag bekosta 

schablonmässigt”. 

 

Inom varje område fanns även medel avsatta för att möta oförutsedda kostnader för 

insatser till barn med behov av särskilt stöd. Norrköpings kommun hade även elva så 

kallade kommungemensamma resursgrupper som riktade sig till elever med komplicerad 

undervisningssituation och/eller särskilda behov, bland dessa fanns särskola. 

 

Det som några intervjuade tog upp i diskussioner om resursfördelningen i kommunen var 

skillnader mellan sättet att dela ut pengar till de kommunala skolorna och de fristående 
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skolorna. Den tydliga skillnaden som nämndes av framför allt oppositionspolitikerna låg i 

att friskolorna fick hela elevpengen direkt utan att den passerade något mellanled i form 

av områdeschef eller liknande. Ersättning till friskolorna i kommunen utgick med 

schablonbelopp för antalet elever d.v.s. volymersättning. Nästan inga strukturpålägg 

utgick till dessa skolor. Pengarna betalades ut schablonmässigt oavsett var i området 

skolan låg eller vilken social profil den hade. Kommunen kunde betala ut tilläggsbelopp 

för barn med speciella behov om en friskola ansökte om det. Friskolorna fick även 

ersättning för lokaler och mat. Kommunen drog av summor för kommunala 

”skolpliktskostnader” från de bidrag som betalades ut till friskolor. Med 

skolpliktkostnader menades de resurser som behövdes för att upprätthålla en viss 

marginal i kommunen med hänsyn till elevflöden och kommunens plikt att alltid kunna ta 

emot dem. 

Friskolorna behövde inte dela på de gemensamma kostnader som fanns på områdesnivå. 

Eftersom de inte ingick i områdesorganisationen behövde de inte ta hänsyn till några 

administrativa mellanled. De stödresurser som fanns på områdesnivå var inte avsedda för 

friskolorna utan de fick betala för exempelvis psykologtjänster ur egen kassa. 

# hot om neddragningar och nedläggning av kommunala skolor 

Minskningen av elevantalet och elevströmmarna gjorde att elevpengen totalt sett 

minskade och att den flyttades runt mellan skolor. Den relativa ökningen i antalet elever i 

fristående skolor ledde till att en del av elevpengen flyttades från den kommunala till den 

fristående skolan. 

Samtidigt minskade anslagen till de kommunala skolorna. Kommunfullmäktige beslutade 

att 35 miljoner kronor skulle sparas inom den kommunala grundskolan 2005. Hösten det 

året konstaterade Utbildningskontoret att nära 170 jobb skulle försvinna på de 

kommunala grundskolorna
53

. En tjänsteman på Utbildningskontoret förklarade för NT att 

det fanns två huvudsakliga skäl till besparingarna: för det första var det minskningen av 

antalet elever i grundskoleåldern och för det andra fanns det ett dussin skolor som hade 

stora underskott sedan tidigare år och behövde göra neddragningar för att inte fortsätta på 

samma vis. 

På grund av minskningarna i hela åldersgruppen samt flykten av elever till fristående 

skolor hamnade några kommunala skolor i en situation där de inte hade tillräckligt med 

elevunderlag för att fortsätta. Fyra skolor i kommunen var under 2006 

nedläggningshotade. Det pågick diskussioner i kommunen om hur framtiden skulle se ut 

för de andra skolorna om utvecklingen inte vände. Att lägga ner en kommunal skola var 

en drastisk åtgärd, menade samtliga politiker, men det fanns inte många andra alternativ. 

De ekonomiska förutsättningarna gjorde att Barn- och Ungdomsnämnden var tvungen att 

vidta åtgärder för att få ekonomin att gå ihop. 
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Mia (mp) berättade i en intervju: ”Men man måste ju möta det här som 

kommunalpolitiker. Vad gör man då så att man inte tömmer samtliga kommunala skolor 

på elever? Och speciellt nu ökar konkurrensen ännu mer eftersom antalet elever sjunker 

drastiskt... Så våra planeringsförutsättningar går ju ut på att vi antagligen måste lägga 

ner en högstadieskola. Och det beslutet ska vi ta… så nu är vi inne i en beslutsprocess. Vi 

har en budgetmodell som går ut på att vi har ca 26-28 elever i klassen för att ekonomin 

ska gå runt, och nu har vi 4 högstadieskolor som har 22,7 elever, och det säger sig självt 

att det går inte runt, då räcker inte pengarna.” 

Redan i juni 2005 lades en kommunal skola på landsbygden ner. Två andra 

landsbygdsskolor lades ner men startades igen som friskolor drivna av föräldrar som ville 

behålla sin byskola. En stor skola i centrala staden tappade många elever vilket gjorde att 

den stod med stora lokaler som inte användes. Detta innebar kostnader, och politikerna 

diskuterade huruvida de skulle stänga skolan eller stänga en annan mindre skola i 

närheten och flytta eleverna till den stora skolan. 

# ansvar och insyn 

En faktor som betonades av många intervjuade var att förändringarna visade behovet av 

att tydliggöra den politiska styrningen av skolan i kommunen. Ansvarsförhållandena 

framkom i intervjuerna som en viktig faktor som bidrog till den oro som man upplevde i 

kommunen. En del respondenter diskuterade skillnaderna mellan de kommunala och de 

fristående skolorna och de olika sätten att styra dem från kommunens sida. 

 

Många menade att det var oklart vilka som ansvarade för vad när det gällde de olika 

skolorna. Enligt regelverket låg de kommunala skolorna under kommunens, d.v.s. de 

kommunala politikernas, ansvar medan de fristående skolorna inte omfattades av samma 

principer. Friskolorna hade efter tillstånd av Skolverket fått agera på egen hand. De hade 

en privat huvudman och ansvarade inte formellt inför kommunens politiker eller 

tjänstemän. De var dock i grunden beroende av kommunen på grund av den kommunala 

finansieringen. En del respondenter, såsom vänsterpartisten Veronica, sa i intervjuer att 

de upplevde att friskolorna kanske bara var där för pengarnas skull, det var svårt att veta 

eftersom det inte fanns någon insyn från kommunens sida. Veronica undrade huruvida 

friskolorna skulle fortsätta vara ett ämne som ingen i kommunen ville diskutera. Andra 

respondenter menade att friskolorna missgynnades eftersom deras ”skuggställning” 

gjorde att de inte var en ”naturlig” del av den kommunala helheten. 

 

Tjänstemän både på central och på områdesnivå förklarade tydligt i intervjuer att de inte 

hade något med friskolorna att göra. Det som pågick inne i friskolorna var enligt både 

Urban på Utbildningskontoret och Olivia på ett områdeskontor inte kommunens utan 

statens angelägenhet. Tjänstemännen menade istället att de fick ”städa” efter friskolorna 

och ta över ansvaret för de elever som av någon anledning inte fick eller inte längre ville 

gå i friskolan. De beskrev sin roll i detta avseende i varken positiva eller negativa termer: 

det var helt enkelt deras uppdrag som bestämts av politikerna. Att kontrollera friskolorna 
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ingick inte i det uppdraget. Förvaltningstjänstemännen på Utbildningskontoret förklarade 

att deras enda beröringspunkt med friskolorna låg i finansieringsfrågan. De skulle se till 

att friskolorna fick sin ersättning.  

Områdescheferna Olivia och Orvar förklarade att de inte var inblandade i friskolornas 

arbete eftersom friskolorna inte ingick i den kommunala områdesorganisationen. Deras 

ställning mot friskolorna var tydlig: de menade att de friskolor som etablerades i deras 

geografiska områden skapade elevströmmar som inte var gynnsamma för de kommunala 

skolorna. Det trycket som konkurrensen från friskolorna skapade var enligt Olivia och 

Orvar påtagligt i den meningen att de kommunala skolorna i respektive område behövde 

vidta åtgärder, av framför allt kollektiv karaktär, för att hävda sig i konkurrensen. 

Samtidigt menade några politiker, tillhörande både den styrande koalitionen och 

oppositionen, att de kände sig ansvariga för samtliga barn i kommunen, oavsett om 

barnen gick i kommunal eller fristående skola. De beskrev det som en omöjlig situation 

där de å ena sidan önskade att kommunens alla barn skulle få bra utbildning, och å andra 

sidan hade det formella regelverket för de olika skolorna att förhålla sig till. ”Jag bryr 

mig! När det ringer föräldrar till barn på fristående skolor så tycker jag att jag har 

samma ansvar, även om jag formellt inte har det så tycker jag i realiteten att jag har 

det.”, - förklarade exempelvis Stefan (s). Oppositionen välkomnade nämndordförandens 

uttalanden i pressen och menade att det var dags att gå från ord till handling och 

verkligen se till att kommunen tog sitt ansvar för kommunens alla elever. 

Denna syn på politiskt ansvar för kommunens alla elever, oavsett vilken skola de gick i, 

trädde fram alltmer i politiska debatter. En del politiker talade om sitt ansvar för att 

elevernas resultat i hela kommunen skulle bli bra. En del nämnde även att det var viktigt 

att skapa liknande förutsättningar för alla elever vilket definierades som politikens 

primära ansvar. Oppositionens Folke (fp) och Monika (m) förklarade i intervjuer att de 

strävade efter transparens i styrningen. Deras ambition var att det skulle skapas lika 

villkor för samtliga skolor i kommunen oavsett huvudman. Deras resonemang gick ut på 

att hela kommunen drabbades i ett system där en stor andel elever blev osynliga genom 

att de gick i fristående skolor. 

Politikerna i den styrande koalitionen visade att de var beredda att ta det ansvaret och se 

till att alla barn i kommunen fick bra utbildning och trivdes i sin skola. Ansvarsfrågan 

relaterades i många fall till kommunens rätt och möjlighet till insyn i de olika 

verksamheterna. De menade att det saknades insyn i de fristående skolornas verksamhet, 

och att det var svårt att påverka elevernas situation på de fristående skolorna. Samtidigt 

menade en del politiker att insynen i den kommunala verksamheten var en lika viktig 

fråga som insynen i friskolorna. 

Ansvarsförhållandet mellan kommunen och de kommunala skolorna kopplades i många 

intervjuer till tanken om behovet av decentralisering av beslutsfattande. Inspirationen 

kom i många avseenden från friskolornas sätt att arbeta och deras frikoppling från den 

kommunala hierarkin. Några borgerliga politiker menade att det var allt viktigare att 
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skapa förutsättningar för egenbestämmande och lokal förankring i den kommunala 

skolan. Att styra alla kommunala skolor uppifrån kändes enligt dem gammalmodigt. ”Vi 

ser ju att skillnaden är väldigt stor i vårt sätt att arbeta med kommunala och fristående 

skolor. Det gör att vi inte kan skapa lika förutsättningar för alla barn i kommunen. Vi 

måste se över våra styrmetoder”, - poängterade Monika (m) i en intervju. 

Att tydliggöra skillnader mellan sätten att styra de kommunala respektive de fristående 

skolorna var en del av den problematik som beskrevs av politikerna och rektorerna i 

intervjuer. Även inom gruppen kommunala skolor fanns det splittring, menade en del 

intervjuade. Man pekade på att det fattades en tydlig styrning från förvaltningens sida. 

Utan att tydliggöra de principer enligt vilka den kommunala skolan styrdes skulle det 

vara svårt att göra förändringar, upplevde några rektorer. En av dem uttryckte sin kritik 

såhär: 

”Jag är väldigt kritisk till det kommunala sättet, hur man organiserar och driver skolan 

idag i Norrköping. Jag saknar tydlig styrning uppifrån och tydliga uppdrag, att det här 

ska vi satsa på i år, och hur vi ska göra detta. Det måste bli tuffare gentemot de olika 

skolorna. Man skulle kunna ställa större krav på skolorna. Jag upplever inte att man gör 

det. Skolorna lever sitt eget liv. Jag vill ha en utbildningschef som tydligt talar om för 

mig vad och hur vi ska göra”. – förklarade han och pekade på att det saknades 

transparens i styrningen av den kommunala skolan. Enligt hans uppfattning fanns det 

stora skillnader mellan kommunens skolor. Det saknades en gemensam vision och en 

gemensam strategi, menade han, och den otydliga styrningen gjorde att de kommunala 

skolorna hade lösa tyglar. 

# dåligt rykte 

En del intervjuade påpekade flera gånger att Norrköping hade ett dåligt rykte i regionen. 

Skolorna i exempelvis Linköping bedömdes enligt dem prestera bättre och ha nöjdare 

elever. Norrköping beskrevs som en skola från det förflutna, med gammaldags metoder, 

ingen nyfikenhet och inget framåttänkande. Man beskrev det som att de ”gamla” sätten 

att både organisera skolan och undervisa i skolan tillämpades.  

Norrköpings kommunala skolor fick ett allt sämre rykte under början av 2000-talet. 

Betygsstatistiken visade en allmän försämring av studieresultat, ekonomin knakade och 

alltfler elever valde bort den kommunala skolan i förmån för fristående skolor. Den 

kommunala skolans dåliga stämpel synliggjordes inte minst genom att de fristående 

skolorna framställde sig själva och ofta framställdes av andra som innovativa, 

framtidsinriktade och på andra sätt mer ”moderna” än de kommunala skolorna.  

Strömmen av elever från de kommunala till de fristående skolorna uppfattades av många 

som ett tecken på att den kommunala skolan var något eleverna ville fly ifrån. 

Tidningarna var fulla av artiklar där man diskuterade orsakerna till elevflykten. Flydde 

eleverna från något dåligt till något bättre eller från något gammalt till något nytt, hur 

skulle man kunna förstå utvecklingen? – var de frågor som ställdes i många artiklar. 
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Utbildningskontorets representant uttryckte att ”det fanns föräldrar som valde bort 

kommunala skolor för att det gick många invandrare där”
54

. Den uppfattningen delades 

av kommunens utbildningschef Ulf i samma artikel där han ansåg att friskolorna på det 

sättet bidrog till segregationen. Men han konstaterade även att det var något kommunen 

varken kunde eller ville göra något åt eftersom friskolorna var där för att stanna. Det 

socialdemokratiska kommunalrådet Stella bekräftade bilden av en växande splittring 

mellan de kommunala och de fristående skolorna och visade sin oro för denna utveckling. 

Hon menade att Norrköpings kommunala skolor behövde bli mycket bättre på att visa 

upp sin goda verksamhet för att skapa en rättvis bild av den kommunala skolan  

De kommunala skolorna behövde förnyas, menade även de intervjuade politikerna. 

Situationen upplevdes som akut och de siffror som presenterades upplevdes som 

alarmerande för den kommunala skolverksamheten. ”Vi hade under hela hösten 

diskuterat, vad är det som gör att eleverna väljer fristående skolor? varför vill man inte 

gå i de kommunala skolorna? Vi måste skapa möjligheter för att göra den kommunala 

skolan mer attraktiv så att elever och föräldrar väljer den” – reflekterade Mia (mp) i en 

intervju. 

De kommunala skolornas dåliga rykte kunde dock konfronteras med Skolverkets rapport 

våren 2005. I rapporten kunde man utläsa siffror som visade de olika skolornas 

betygsresultat som tillsammans med några andra kriterier visade hur skolorna ”låg till” i 

jämförelse till varandra. Rapporten, som omskrevs i NT
55

, visade att det var en 

kommunal skola som låg snäppet högre än alla andra skolor. Den kommunala Klarinetten 

bedömdes vara den bästa skolan i staden. Resultatet tolkades som oväntat. Tidningen 

resonerade kring detta att det fanns misstro och missnöje med den kommunala skolan 

såväl som friskolan. Rapportens resultat visade samtidigt att både kommunala och 

fristående skolor kunde erbjuda ”bättre” och ”sämre” alternativ. Kommunalrådet Stella 

tog fasta på det och förklarade till NT
56

: ” Norrköping ligger ganska högt vad det gäller 

friskolor på grundskolenivå sett till övriga Sverige. Samtidigt har vi en hög kvalité på den 

kommunala skolan som vi ska värna om. Men utbudet av friskolor gör att vi inte kan 

använda våra resurser på allra bästa sätt vilket är synd och något man bör vara 

medveten om.  Dessutom tycker jag att skolan ska vara en sammanhållande mötesplats 

där alla barn och ungdomar kan träffas på en och samma plats oavsett bakgrund. Studier 

har visat att det finns en risk för ökad segregering inom skolan med ökad valfrihet. ”   

 # kritiken i media 

Slog man upp lokaltidningen 2005-2006 kunde man lätt se att det publicerades en hel del 

allmänkritiska artiklar om kommunens sätt att organisera skolan. I stort sett alla artiklar 

som rörde skolan uttryckte kritiska synpunkter. Både den socialdemokratiska tidningen 

Folkbladet och oppositionstidningen NT publicerade minst en artikel i veckan som gällde 

skolfrågor. Till exempel framförde man kritik mot den styrande politiska koalitionens 
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skolpolitik i NT
57

: ”Man kan frukta att Norrköpings socialdemokrater i vanlig ordning 

kommer att skylla på friskolorna när den kommunala skolan tvingas till nedskärningar. 

Med ett sparkrav om 35 miljoner kronor försvinner enligt uppgift 170-180 jobb på 

kommunens grundskolor. Så enkelt är det dock inte. Dels kostar nämligen friskolorna 

kommunen relativt sett mindre än de kommunala. Dels minskar elevkullarna och det 

drabbar i förlängningen alla skolor. Kommunledningen vill skära på personalsidan. Ett 

på sitt sätt logiskt agerande om elevantalet minskar, men är det verkligen det bästa sättet 

att spara pengar på?  

 

Att skolorna dras med underskott påvisar att den ekonomiska planeringen inte fungerar. 

Att elevkullarna minskar borde åtminstone inte komma som någon överraskning - den 

förutsägelsen är lätt att göra med vanlig statistik framför ögonen.  

Ett alternativ är förstås att lägga ner skolor och den lösningen har socialdemokraterna 

prövat på i kommunens ytterområden. Tilltron till stordriftsfördelar är stor sedan 

decennier tillbaka, samtidigt visar exempelvis [en nedlagd kommunal landsbygdsskola 

som startade om som friskola] att om bara intresset finns går det utmärkt att driva också 

mycket små skolor. Alltså borde kommunledningen ta sig en funderare i andra ändan. 

Har någon ens funderat över möjligheten att lägga ned en av de större skolorna i 

centralorten? Att spara medelst osthyvel är hur som helst en tveksam lösning i längden. 

Ibland krävs det mer drastiska metoder än så. ”  

 

Skoldebatten i tidningarna involverade inslag av både politiker, rektorer, lärare och 

föräldrar. De kommunala rektorerna hamnade i fokus. Deras sätt att styra sina 

verksamheter ifrågasattes. Både rektorer och lärare fick svara på kritiken mot den 

kommunala skolan i pressen. Till exempel uttryckte en upprörd lärare på en kommunal 

skola i sitt inlägg i NT
58

 att det var kommunens besparingar i den kommunala 

skolverksamheten som gjorde att kvaliteten i den kommunala skolan försämrades. Den 

kommunala skolan kunde inte leverera fortsatt goda resultat med allt sämre ekonomiska 

villkor. De ekonomiska förändringarna drabbade skolorna hårt, menade denna skribent: 

”Det är dags att se sanningen i vitögat. Vi har sparat för länge. Med de 

besparingsåtgärder som är aviserade gällande skolans verksamhet, finns inga 

möjligheter att ens snudda vid de uppnåendemål som finns i skolplanen. De blir till 

vackra ord och vackra fraser som hånfullt kastas i ansiktet på oss som är verksamma 

inom den kommunala grundskolan. Det är snart för sent. Vår stolta "skola för alla" är ett 

sjunkande skepp. Det går inte att spara mer. Då går vi till botten. Vi behöver mer 

resurser för att ge eleverna det de har rätt till och för att kunna visa att vår skola står sig 

i den konkurrens vi utsätts för av friskolorna som poppar upp som svampar ur jorden. I 

annat fall kommer vi inom en mycket snar framtid att få brottas med stora sociala 

problem i den starkt segregerade skola som växer mer och mer”. 
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NT
59

 presenterade ett debattinlägg från moderaterna där partiet kallade 

socialdemokraternas och i synnerhet Stellas skolpolitik för ett misslyckande. Moderaterna 

menade att skolan visade tydliga brister avseende måluppfyllelse och betyg. De 

hänvisade även till att s ville skära ned anslaget till kommunala skolor trots de dåliga 

resultaten. Moderaterna föreslog istället mer resurser till skolan. De poängterade sin 

beslutsamhet i den stående frågan om självbestämmande i skolan: "Vi vill öka friheten för 

skolorna att själva bestämma hur undervisningen skall utformas. Rektorer och lärare 

måste själva få ett större beslutsutrymme än de har idag… Alla skolor, oavsett om det är 

kommunala eller friskolor skall ges möjlighet att konkurrera på lika villkor. Vi vill ge de 

kommunala skolorna lika stor frihet som friskolorna har idag.” 

De tre nya friskolorna, Flöjten, Fiolen och Falsetten, startades 2005 och drog till sig en 

del elever från de kommunala skolorna. Den kommunala skolans framtid ifrågasattes 

ännu mer i tidningarna. Debatten handlade alltså om den kritiska situationen som de 

kommunala skolorna befann sig i, och en av de föreslagna lösningarna på problemet var 

att skapa förutsättningar för ökat självbestämmande och ökat oberoende för den 

kommunala skolan. Diskussionen handlade samtidigt om att skapa lika förutsättningar för 

både kommunala och fristående skolor och därmed öka transparensen i deras 

verksamheter. 

 # utbildningens innehåll  

Frågor som rörde grundskoleutbildningens omfattning, kvalitet och mål restes upp som 

ett genomgående tema i intervjuerna med både politiker, tjänstemän och rektorer. De 

kommunala skolorna förknippades enligt många respondenter med en bild som 

sammanfattningsvis kunde beskrivas som trist standardiserad undervisning där 

oengagerade lärare använde gammaldags metoder för att utbilda överfyllda klasser. 

Politiker från olika partier bekräftade i intervjuer att den bilden av undervisning i 

kommunala skolor var utbredd bland kommunens invånare. Den bilden var enligt dem 

orsakad av många års slapphet och tröghet. De menade att rektorer och lärare i de 

kommunala skolorna inte hade några incitament att göra saker annorlunda. Det fanns 

inget som uppmuntrade till innovativa metoder i undervisningen eller skolverksamheten i 

övrigt. De flesta intervjuade berörde på ett eller annat sätt frågan om profiler. 

Skillnaden mellan att profilera en skola eller att bilda en fristående skola diskuterades 

genomgående. Norrköpings kommun hade haft profiler på sina kommunala skolor men 

profileringen hade tagits bort eftersom det bedömdes som krångligt och kostsamt. Nu 

skulle det satsas på profilering igen. Både Stefan (s) och Folke (fp) framförde tankar om 

att kommunala friskolor skulle ges mer frihet och självständighet för att utforma 

utbildningen så att den kunde stå emot friskolornas utbud. I relation till det talade många 

politiker, framförallt inom oppositionen, om att profilering var nödvändig. Införande av 

profiler kopplades i diskussioner till valfriheten. En del politiker uttryckte i intervjuerna 
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sina förhoppningar på att skolornas profilering skulle kunna bidra till att elever och 

föräldrar gjorde medvetna val av både skola och klass. 

”Man tog bort profilerna och nu börjar man återinföra det igen. Det är definitivt bra. 

Men samtidigt känner jag att, det ska inte vara ett politiskt beslut överhuvudtaget, om de 

nu vill satsa på basket eller vad de vill göra, ja gör det då. Det är någonting som vi i 

alliansen är överens om, att man SKA välja skola, när man ska börja ettan så SKA man 

välja skola precis som på gymnasiet, man behöver inte välja om varje år men inför varje 

ny stadie så får man hem en blankett och väljer. Det tror jag uppmuntrar konkurrensen, 

att man faktiskt tänker igenom. Oftast väljer man ju den skola som ligger närmast.” - 

framhöll Fritiof (fp) i en intervju. 

 

Annorlunda undervisningsmetoder och deras avsaknad i de kommunala skolorna var 

alltså ett tema som flitigt diskuterades i kommunen. Samtidigt kunde man notera tystnad 

angående exempelvis Montessoripedagogik, som fanns på en kommunal skola sedan 

2000, och Waldorfpedagogik, som fanns på en friskola sedan 1975. Det fanns således 

skolor sedan ett antal år tillbaka med annorlunda pedagogiska sätt och 

undervisningsformer i kommunen. De så kallade idéburna skolorna fick inte mycket 

uppmärksamhet i vare sig media eller mina intervjuer, trots att det fanns skolor med 

betoning på både kristen och muslimsk värdegrund. 

 

Till skillnad från utbildningen på de kommunala skolorna som förknippades med 

oengagemang och standardisering, förmedlade en del av de intervjuade en annorlunda 

bild av undervisning på de fristående skolorna. Dessa skolors undervisning beskrevs ofta 

som annorlunda, innovativ och utan några stora låsningar. Friskolorna uppfattades av 

många som öppna för nya idéer och nya sätt att arbeta. En del respondenter menade att 

det positiva som gemene man förknippade med den typen av undervisning kunde vara en 

bidragande orsak till att alltfler elever och även lärare sökte sig till friskolor. Samtidigt 

kunde man konstatera att utav de friskolor som fanns i kommunen år 2005 hade de flesta 

allmän inriktning, dvs. ingen profil, och av dessa uppfattades två stora skolor som 

betydelsefulla konkurrenter till de kommunala skolorna. De beskrevs i termer av 

nytänkande pedagogik och undervisningsmetoder trots att de hade allmän inriktning. 

Uppenbarligen var det inte inriktningen som skapade en sådan bild. De tre friskolor som 

etablerades under 2005 hade dock tydlig profil alla tre: två av dem hade idrottsprofil och 

en hade i ur och skurprofil. 

 

De intervjusvar som erhölls ifrån rektorer på kommunala skolor var ofta reflekterande. En 

del av de intervjuade rektorerna som exempelvis Rolf på Klarinetten och Rebecka på 

Kvartetten förmedlade en bild där den kommunala skolan ofta stod för gammaldags 

metoder och engagemang. Dessa rektorer beklagade den rådande situationen och 

betonade att den kommunala organisationen var uppbyggd på ett sätt som inte gav vare 

sig uppmuntran eller möjlighet till eget tänkande och handlande. Det fanns enligt Rolf 

och Rebecka brister inom den organisatoriska strukturen med alla mellannivåer, med det 

krångliga resursfördelningssystemet och avseende ansvarstagande. Enligt dem rådde det 
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stor oklarhet och otydlighet i styrningen av de kommunala skolorna. I vissa frågor 

handlade det om mycket styrning och i andra om nästan total avsaknad av styrning, men 

den övervägande betoningen på det första. I båda fallen handlade det dock om avsaknad 

av incitament för de rektorer och lärare som arbetade ute på skolorna att initiera 

förändringar i verksamheterna. Rektorerna på Fagotten och Flöjten som gått över från 

kommunala skolor till fristående skolor förklarade i intervjuer att de saknade både tanke- 

och handlingsfrihet inom kommunens regi. De menade att de kommunala skolorna var 

alltför centralt styrda, och att den typen av styrning, sina goda ambitioner till trots, inte 

gav några möjligheter till utveckling och förbättring. Enligt deras uppfattning hade 

varken Barn- och Ungdomsnämnden eller tjänstemännen ambitioner att förändra detta 

förhållande och omorganisera verksamheten för att främja eget ansvarstagande ute på 

skolorna. Det skulle senare visa sig att samma argument skulle användas för att förklara 

och motivera den kommunala friskolan. 

 

Det fanns tecken på att de kommunala skolorna kanske inte var så standardiserade och 

lika varandra som ryktet angav. De flesta rektorerna, på t.ex. Kammarkören, 

Kontrabasen, Klarinetten och Kvartetten, nämnde i intervjuerna att de hade något på sin 

skola som gjorde att de skilde sig från mängden. Med en påtaglig känsla av stolthet 

berättade de om sina speciella projekt och annat som låg utanför den föreskrivna 

standarden. Trots att kommunen officiellt inte tillämpade profiler och inte heller 

uppmuntrade profiler, valde några kommunala skolor att skapa profilliknande 

arrangemang, inriktningar eller särskilda satsningar. Klarinetten hade kvar sina 

basketklasser som drog till sig många elever. Basket fanns även på en annan kommunal 

skola jämte några andra inriktningar. Kvartetten hade sin skolskog som elever tog hand 

om; de hade även ett nära samarbete med lokala företag. Kammarkören hade en egen 

styrelse bestående av lärare, föräldrar och elevrepresentanter och på ett liknande sätt hade 

Klarinetten sin elevriksdag. Kontrabasen gjorde ett experiment att arbeta utan timplan 

under en period precis som Kvintetten; de utarbetade även de så kallade passionerna, 

lokala profiler där elever individuellt valde en egen inriktning och ägnade några timmar i 

veckan specifikt åt den. En kommunal skola hade kvar sina musikklasser. Musik och bild 

som inriktning fanns även på agendan hos en del andra skolor. Det fanns med andra ord 

exempel på att de kommunala skolorna visade att de hade annorlunda sätt att driva sina 

verksamheter.
60

 Men varken politikerna eller tjänstemännen talade om de kommunala 

skolornas satsningar i intervjuer. De nämndes bara av rektorerna själva. Som det skulle 

visa sig var det några av dessa rektorer som senare försökte att omvandla sina skolor till 

kommunala friskolor. 
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  # kommunval 

Det kan vara viktigt att nämna i sammanhanget att Norrköping höll kommunval hösten 

2006. Tidningarna skrev å ena sidan om den styrande koalitionens (s, v, mp) fortsatt 

starka position i Norrköping och å andra sidan om den osäkerhet som fanns i deras 

position med tanke på att de rödgröna inte längre dominerade i riksdagen. I intervjuer 

beskrev en del respondenter den rådande stämningen 2005 och fram till valet som 

avvaktande. Inte förrän en ny Barn- och Utbildningsnämnd tillträdde skulle en ny 

kommunal skolpolitik mejslas fram. 

 

Folkpartiets motion om kommunala friskolor 
 

”Det uppstod en ganska kraftig konkurrens, och vi tappade, om man kan säga så, att vi 

tappade, från kommunens sida, elever till de här [fristående] skolorna. Och vi fick 

tillbaka en hel del elever ganska snart för de upptäckte att det inte var den typen av skola 

de ville gå på. Det stökade ju till det, för det var ju som du vet en hel del strömmar fram 

och tillbaka. Den kommunala skolan har en lagstadgad skyldighet att se till att barnen 

får plats. Och när vi då hade tappat kanske motsvarande en hel skola, alltså tusen elever 

ifrån förskola, grundskola och gymnasieskola till de nya friskolorna, då kom diskussionen 

igång, hur möter vi det här?  Och då väcktes idén om att vi skulle ha någon form av en 

kommunal friskola, där vi skulle kunna ha skolledningen i den enskilda skolan så att 

säga.” – berättade den moderata politikern Malte i en intervju. Han beskrev hur 

stämningen i kommunen förändrades: en ny form av skola började skapas tack vare 

konkurrensen. Att finna sig i konkurrensen och att möta konkurrensen var uttrycken som 

Malte använde ofta. 

 

Den politiska situationen i kommunen var spänd. Kommunen var enligt 

oppositionspolitikerna redo för en förändring. Man började tala om att införa en ny form 

som kallades för kommunal friskola, något som inte många i kommunen kände till. I 

januari 2006 överlämnade folkpartiet en motion till Barn- och Ungdomsnämnden om att 

utreda och presentera olika modeller för kommunala friskolor och starta en 

omorganiseringsprocess. I motionen menade flera fullmäktigeledamöter från folkpartiet 

att det fanns duktiga pedagoger, rektorer, annan personal och elever i de kommunala 

skolorna och att dessa duktiga personer behövde större makt över sin verksamhet. 

Folkpartiet hänvisade till att olika kommuner runt om i landet redan hade provat att införa 

kommunala friskolor av olika slag. De menade att även om det inte fanns någon enhetlig 

modell för kommunal friskola så välkomnades den grundläggande tanken: ”grunden är 

att skolan får ökad frihet att själva utforma sin verksamhet”. Folkpartiets motion stöddes 

av de övriga oppositionspartierna, och företrädare för moderaterna förklarade i intervjuer 

att de hade stora förhoppningar på att motionen skulle slå igenom. 
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I motionen, som var en sida lång, nämndes tre viktiga faktorer som skulle kunna ingå i 

konceptet kommunal friskola. Den första faktorn var en styrelse där olika slags ledamöter 

skulle ingå: föräldrarepresentanter, folk från näringslivet och representanter från det 

omkringliggande samhällets organisationer. Det sågs som positivt ur inflytandeperspektiv 

där skolan skulle betraktas som en del av samhället på ett annat sätt än tidigare. Den 

andra faktorn var frikopplingen från den kommunala administrativa organisationen. Den 

tredje faktorn var att den administrativa friheten skulle leda till att det frikopplades 

pengar som istället skulle kunna användas i den kommunala friskolans egen verksamhet. 

Folkpartiet presenterade de tre faktorerna utan som principiella utgångspunkter för 

konceptet.  

 

Partiet yrkade att BUN skulle sätta igång en utredning och presentera olika modeller för 

kommunala friskolor. I motionen kunde man utläsa en förhoppning om att en sådan 

utredning skulle leda till att de principiella utgångspunkterna omvandlades till en färdig 

modell. Folkpartiet yrkade även att Barn- och Ungdomsnämnden skulle erbjuda alla de 

kommunala skolorna möjligheten att bli kommunala friskolor. Folkpartiets intention var 

att tillämpa en ny modell i hela den kommunala skolorganisationen.  

 

NT
61

 skrev om folkpartiets motion och uttryckte en uppfattning om att det var folkpartiets 

förhoppning att ”svagare” kommunala skolor som t.ex. Kadensen skulle dra nytta av att 

bli kommunala friskolor. Genom att profilera sig skulle en skola som Kadensen kunna 

dra till sig elever från andra områden och därmed komma ifrån sin status av utanförskap, 

menade tidningens skribenter. Artikeln förmedlade en känsla av en försiktig optimism. 

Barn- och Ungdomsnämndens ordförande Stella (s) berättade i en intervju hur 

förändringsprocessen började: ”När jag fanns med och ställde mig positiv till den motion 

som las av folkpartiet (och vi hade då redan påbörjat arbetet), så var tanken hos mig att 

se att, nu när vi startar det här så ska det följas och utvärderas väldigt noga för att sedan 

se att ja, de vinster och det man upplevde, det måste ju gå att genomföra i hela den 

kommunala organisationen. Det var alltså grundtanken till att vi drog igång den här 

processen i Norrköping. Jag kan se att det finns för- och nackdelar. Det handlar om 

trovärdighet hos oss som arbetsgivare, tror vi inte på vårt sätt att styra skolan idag när vi 

utvecklar nya former? Men för mig är det en utvecklingsprocess, det är en ständigt 

pågående process att titta på vårt sätt att arbeta, vår organisation, vad vi kan utveckla 

och ta in det nya som är bra, som andra sätt att styra.” 

 

# en blick mot den nationella nivån: kommunal friskola ingen nyhet 

Kommunala friskolor fanns i olika former och under olika benämningar i andra svenska 

kommuner år 2006. I grannkommunen Linköping hade ett försök med kommunala 

friskolor startats i början av 2005. Där hade BUN ledda av s och c enats om att 

kommunen behövde förnya sin skolverksamhet. Man försökte skapa villkor för de 

kommunala skolorna som skulle likna friskolornas. Efter sex månaders förberedelser och 

                                                 
61

 NT 2006-01-31 



113 

 

diskussioner hade fem kommunala skolor blivit kommunala friskolor. Processen beskrevs 

i positiva ordalag i pressen där rektorer uttalade sig om sin nyvunna frihet
62

.  

Linköpings kommunala friskolor fick bilda egna verksamhetsstyrelser med representanter 

från det omgivande samhället. De fick även en efterlängtad möjlighet att förfoga över och 

planera sin egen ekonomi. Den ökade pedagogiska friheten betonades också. Många 

uttryckte dock sin förvåning över att det endast var fem skolor som blev kommunala 

friskolor i Linköping. Enligt förvaltningstjänstemännens uttalande i pressen berodde det 

på att rektorerna hade varit försiktiga. Samtidigt menade både rektorer, politiker och 

tjänstemän att ett tvåårigt försök skulle öppna möjligheten för fler skolor att nappa på 

idén. 

Även på nationell nivå pågick intensiva debatter om kommunala friskolor och deras plats 

på den konkurrenspräglade skolmarknaden. I DN
63

 presenterade centerpartiet sitt förslag 

på att införa kommunala friskolor, eller kommunala självstyrande skolor, i svenska 

kommuner.  Artikeln sammanfattade de huvudpunkter som diskuterades på både nationell 

nivå och i Norrköping. Diskussionen handlade om följande punkter:  

”Det är elever, lärare och rektorer som vet bäst och ska ha makten både över resurserna 

och över undervisningen. Därför landar vi i slutsatsen att alla kommunala skolor ska ha 

möjlighet att omformas till kommunala friskolor, självstyrande skolor, med lokala 

styrelser. … Genom en ökad organisatorisk och pedagogisk frihet för skolorna kommer 

också kvaliteten på undervisningen att höjas. Det finns en rad fördelar med att öka den 

pedagogiska friheten för de kommunala skolorna: 

1. Lärare, förskollärare och skolledare får själva bestämma val av pedagogik och 

undervisningsteknik. De får också ett större ansvar för att skolan når de uppsatta målen. 

Ledarskapet på en skola spelar en otroligt viktig roll för kvaliteten i undervisningen. 

Genom att få mer ansvar och känna ett större engagemang stärks också ledarskapet. 

2. Skolorna får större möjligheter att profilera sig. Olikheter och skillnader mellan olika 

skolor är positiva och ökar valmöjligheterna för elever och föräldrar när de väljer 

grundskola, och därmed ökar den reella valfriheten. 

3. Elevinflytandet stärks. Med elevrepresentanter i de lokala styrelserna kan elevernas 

förslag och idéer kopplas till resurserna. 

Dessutom finns det ett antal organisatoriska fördelar med kommunala friskolor: 

4. Ledningen för skolan blir lokalt förankrad och föräldrarnas inflytande ökar. Att ta 

kontakt med rektor är lättare än att påverka kommunpolitiker. Ökat föräldrainflytande 

leder ofta till resultatförbättringar och en stärkt kvalitet. 
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5. Beslutsvägarna blir kortare. I stället för att kommunen fattar besluten är det 

människor ute i verkligheten på skolorna som står för de viktiga besluten, och har 

ansvaret. 

6. Förändringen innebär dessutom att skolans personal får disponera de medel som 

skolan har att röra sig med på ett friare sätt än i dag. Erfarenhet visar att kommunala 

friskolor har en bättre resursanvändning än många av de skolor som styrs direkt av 

kommunen. 

Vi vill ge kommunala skolor samma möjligheter som dagens fristående skolor. Därför 

kräver vi att begreppet kommunal friskola blir ett erkänt begrepp i den nya skollagen. 

Kommunala friskolor kan tillåtas att gå längre än de kommunala skolorna genom att 

göra avvikelser när det gäller bland annat pedagogiska val och timplan.” 

Den framträdande plats som den långa artikeln fick i DN visade att intresset för 

kommunala friskolor fanns på både lokal och nationell nivå. Kommunala friskolor 

tillhörde en av de frågor som diskuterades på nationella och kommunala politiska arenor. 

Kommunala friskolor skapades på lokal nivå, runtom i svenska kommuner. Varje 

kommun hade sin egen historia att berätta. En sådana kommun var Norrköping. Försöket 

med kommunala friskolor i Norrköping var med andra ord en del av den utveckling som 

var i full gång i landet.  

 # kommunala friskolor väcker intresse i Norrköping 

Folkpartiets motion fick stor uppmärksamhet i Barn- och Ungdomsnämnden. Under 

våren 2006 diskuterade politikerna hur de skulle förhålla sig till motionen. Förslaget att 

initiera ett försök med kommunala friskolor i kommunen var ett steg som synliggjorde 

förändringsbehovet. Nämnden behövde ta ställning i frågan. I slutet av april 2006 fick 

Utbildningskontoret uppdraget av BUN att undersöka möjligheten med att skapa 

kommunala friskolor i Norrköping:  

 

”BUN föreslår att Folkpartiet liberalernas motion om kommunala friskolor lämnas utan 

åtgärd. Utbildningskontoret ges i uppdrag att under 2006 tillsammans med skolor som 

visat intresse undersöka möjligheten att på försök starta en kommunal friskola i 

Norrköping. En rapport om detta arbete ska ges i nämnden före 2006 års utgång”.  

 

Nämnden hänvisade sitt beslut till att det sedan 2005 hade pågått ett arbete med att 

undersöka alternativa sätt att organisera verksamheter, att utreda möjligheterna och 

undersöka intresset för att på försök starta kommunala friskolor.  

 

Politikerna från samtliga partier menade att det var viktigt att se sig omkring efter 

innovativa organisatoriska lösningar. Upplevelsen av kris i kommunen var stark enligt 

politikerna. De menade att den kommunala skolan behövde förändras för att möta 

”marknaden” och förstärka sin ställning. 
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Det politiska budskapet fick blandade reaktioner. Urban på Utbildningskontoret uttryckte 

att han oroade sig på flera punkter. Han menade att det politiska systemet med skiftande 

politisk regim skapade osäkerhet. Den styrande koalitionen trädde i hans ögon fram som 

förändringsbenägen och mer öppen mot decentralisering. Kommunala friskolor var ett 

steg i den riktningen men steget var mycket osäkert. Enligt Urbans uppfattning var 

försöket med kommunala friskolor något som kommunen behövde tänka på ur ett 

långsiktigt perspektiv. Han undrade vad som skulle kunna hända om politiken i nämnden 

tog en annan inriktning. Samtidigt menade Urban att nämndens beslut att satsa på 

kommunala friskolor var ett positivt budskap eftersom det var ett steg i riktningen där 

Norrköping skulle få en bättre skola för alla elever. 

Den politiska oppositionen jublade över beslutet. Folke (fp) berättade i en intervju: ”Jag 

trodde den motionen skulle slängas i papperskorgen men så blev det något… Jag är 

jätteglad att den här motionen gått igenom med tanke på alla de motioner vi skriver, 

avslag, tjoff… men det här blev ju någonting av, så det känns jätteroligt”. Folke 

poängterade även att han uppfattade den här satsningen på omorganisering som ett 

långsiktigt steg som hade potential att förändra hela skolorganisationen i kommunen. 

Enligt hans uppfattning var beslutet även en bekräftelse på att de olika politiska partierna 

hade börjat komma närmare varandra i frågor rörande organisering av skolan. Försöket 

med kommunala friskolor var nu i rullning, till Folkes stora glädje. Den kommunala 

skolan var på väg att möta konkurrensen. 

 

 # inspirationsbesök  

 

Arbetet med att utreda möjligheterna med att införa en ny form av skola började på våren 

2006. Begreppet kommunala friskolor var nytt och det fanns ett stort intresse från både 

politikernas, tjänstemännens och rektorernas sida. Kommunens politiker och tjänstemän 

tog kontakt med Linköpings kommun och Skövde kommun som redan hade etablerat 

några kommunala friskolor. Man tog även kontakt med Nätverket Kommunala friskolor, 

en paraplyorganisation som samlade de kommunala friskolorna runtom i landet. Det kom 

som en överraskning för många att det fanns organisatoriska lösningar i form av 

kommunala friskolor som tilltalade folk i olika kommuner, berättade några rektorer i 

intervjuer senare. Det var även överraskande att sådana kommunala friskolor 

organiserade sig på nationell nivå genom en rikstäckande organisation. I intervjuer 

berättade de kommunala rektorerna Rebecka och Ronja att de blev medvetna om av att 

organisationsformen kommunala friskolor var ett etablerat, om än mycket splittrat, 

begrepp. 

 

Både politiker och tjänstemän åkte runt på besök och tittade på de organisatoriska 

lösningar som andra kommuner hade. Stefan (s), Veronica (v) och Monika (m) var bland 

de politiker som åkt på inspirationsmöten i andra kommuner. Sådana möten hade 

anordnats även tidigare, innan folkpartiets motion, men de fungerade mest som 

inspiration för eventuella framtida satsningar. Under 2006 började man arbeta med 



116 

 

utredningar mer aktivt för att förbereda ett konkret förslag på omorganisering. 

Nyfikenheten var stor. Vad innebar det att vara kommunal friskola? Var det en 

kommunal skola? Var det en friskola? Var det något mittemellan? Och vilka 

förutsättningar fanns det i Norrköping för att kommunala friskolor skulle kunna 

etableras? Hur skulle tillkomsten av kommunala friskolor påverka de andra skolorna i 

kommunen? Frågorna var många. 

 

En av de rektorer som var med och aktivt undersökte möjligheterna att förändra 

organiseringen av skolan var Robert: 

 

…”Och då dök det upp en modell som hette kommunal friskola som de i Linköping hade 

påbörjat… Jag tillsammans med [Urban] plus ett antal rektorer, det var på frivillig 

basis, åkte på en briefing i Linköping där vi fick träffa olika rektorer för kommunala 

friskolor. Alla sa att nyckelordet var att allting handlade om att decentralisera. Alltså, 

man fick mer pengar i kassan som kommunal friskola än vad man hade tidigare. Hela 

budgeten och hela ekonomin, hela elevpengen hamnade ju på skolan vilket innebar att 

skolan kunde hantera sin ekonomi på ett annat sätt. Man kunde köpa de tjänsterna man 

ville ha… Man behövde inte vara solidarisk med andra skolor. Nackdelen var att 

ekonomin checkades av en gång i månaden, och var det så att man tappade en elev under 

månaden så fick man betala tillbaka, så man kunde inte planera på sikt. Ekonomin var 

färskvara och kunde pendla från månad till månad… Men det hela resulterade i att jag 

blev intresserad av att prova den här modellen på min skola”. 

 

”Vi var jättesugna på det här, - berättade även rektorn Rebecka i en intervju. – Vi hade 

alla med, vår personal var jättesugna.” 

 

Enligt Barn- och Ungdomsnämndens politikers uppfattning fanns det tecken som tydde 

på intresse hos flera kommunala skolor i Norrköping att utveckla idén om kommunala 

friskolor. Nämndens ordförande Stefan (s) talade varmt om decentralisering och 

egenbestämmande i skolan. Oppositionens politiker började också arbeta med att 

undersöka vilka förutsättningar som fanns och hur en kommunal friskola skulle kunna se 

ut i Norrköping. Politiker från båda blocken reste till de olika kommunala skolorna och 

hade samtal med rektorer och personal om deras respektive förväntningar på en sådan ny 

organisationsform. Intresset uppskattades av politikerna vara stort, och tidningarna skrev 

flitigt om de planer som de både politiker och rektorer diskuterade.  

 

# möten och utredningar i politiska grupper 

Barn- och Ungdomsnämnden tillsatte politiska utskott för att utreda konceptet med 

kommunal friskola. I april 2007 presenterade Veronica (v) ett PM om kommunala 

friskolor inför nämndens politiker som intresserade sig för frågan. Det dokumentet kom 

enligt henne att fungera som ett vägledande dokument för den styrande koalitionens 

politiker. 
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I en intervju berättade Veronica om sitt arbete med att förbereda detta dokument: 

”Veronica: Jag kom i kontakt med det i vintras för knappt ett år sedan, så såg jag 

begreppet bara och tyckte, vilket konstigt begrepp. För antingen är en skola kommunal 

eller så är det en friskola. Då var det ett seminarium som skulle hållas på Rösjöskolan 

(den första kommunala friskolan i Sverige, min anm.) och tittade på vad det var och 

försökte samla in kunskap om det, och då skrev jag det där PM:et, för mig själv och för 

de andra i mitt parti. Jag visste egentligen ingenting förutom det jag tog reda på. Det var 

inte så jättemycket, men det som jag kom fram till var, att det egentligen kan se ut hur 

som helst. Man kallar det för kommunala friskolor men det finns ingenting exakt hur det 

ska se ut och det är inte reglerat någonstans, inte i någon slags lag eller förordning eller 

sådant, hur det ska vara och inte ska vara. Men det jag kom till var att, den enda 

egentliga skillnaden var namnet. Allt annat kan man göra inom ramen för kommunal 

skola utan att kalla sig för kommunal friskola. Det var egentligen det jag kom fram till. 

Skillnaden blir egentligen att man har ett nytt begrepp, att det på något sätt väcker, att 

man har en förändringsvilja eller ett positivt synsätt bara genom att ändra namnet, men 

egentligen är det inte så stor skillnad på en kommunal skola och kommunal friskola.  

Olga: Men någonstans finns väl skillnaden? 

Veronica: Någonstans finns den”. 

I intervjun berättade hon att det var en intressant uppgift att ta reda på vad en kommunal 

friskola skulle kunna innebära. För att ta reda på detaljer reste hon till både Rösjöskolan 

utanför Stockholm och till Skäggetorpsskolan i Linköping och samlade in deras 

erfarenheter av att vara kommunala friskolor. Enligt hennes uppfattning var kommunala 

friskolor ett fenomen som kunde förklaras på ett systematiskt sätt. PM:et blev ett viktigt 

dokument eftersom det presenterade olika former för kommunala friskolor. Ett värdefullt 

inslag i dokumentet var även hennes resonemang kring för- och nackdelar med att införa 

kommunala friskolor.  

Politiker från partier inom den styrande koalitionen berättade senare i intervjuer att de 

uppskattade det arbete som Veronica lagt i PM:et. Flera intervjuade socialdemokrater 

refererade till dokumentet när de försökte förklara innebörden i begreppet kommunal 

friskola och de resonemang som låg till grund för deras politiska ställning i frågan om 

kommunala friskolor. Även Mia (mp) menade att dokumentet var sakligt upplagt och 

fungerade bra som underlag för att skaffa kunskap om kommunala friskolor. 

Parallellt med arbetet med att utreda förutsättningarna för att etablera kommunala 

friskolor uppmärksammade politikerna den kommunala skolans ekonomi. 

Budgetförhandlingarna för det kommande året återspeglades i tidningarna. Organisering 

av skolan höll på att bli en av de viktigaste frågorna i den politiska debatten. Gruppen 

Allians för Norrköping, bestående av de borgerliga oppositionspartierna, höll i början av 

juni 2006 presskonferens om sin gemensamma budget för 2007. Gruppen lyfte fram sin 

satsning på skolan som innebar att man ville satsa lika mycket pengar på skolan som 

innan trots det minskande elevunderlaget. ”I kronor handlar det om ett tillskott 163 

miljoner. Med denna satsning hoppas Alliansen att höja kvalitén i grundskolan. Den 
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styrande majoriteten vill däremot ta dessa pengar från skolan, när elevantalet minskar”, 

- skrev tidningen Folkbladet
64

. 

 

Kommunala friskolor spelade en viktig roll i debatten om kommunens ekonomi. 

Politikerna talade om möjligheter att förbättra den ekonomiska situationen ute i 

skolverksamheterna genom försöket med kommunala friskolor. De lyftes fram som 

symboler för förändring och frihet. Moderaterna och folkpartisterna lyfte fram försöket 

med kommunala friskolor som ett steg i riktningen mot ökat självbestämmande och 

decentralisering.  Det handlade även om att ge skolorna ansvaret för sina resultat, alltså 

en form av striktare resurshantering. ”Oppositionen har inspirerats av grannkommunen 

Linköping och hur kommunala skolor där har blivit kommunala friskolor med större 

frihet från politisk styrning. Liknande kommunala friskolor vill Alliansen införa i 

Norrköping.”, ”… skolan är folkpartiets viktigaste fråga i valet … varje skola borde få ta 

ett större eget ansvar för resultat och kvalité … gärna också kommunala friskolor som 

kan sätta intern press på den ibland tungrodda skolförvaltningen”, - sammanfattades 

folkpartiets och Alliansens intentioner i Folkbladet
65

. 

I en intervju förklarade Folke (fp) sin syn på den politiska processen. Folke menade att 

den styrande koalitionen och oppositionen kunde komma närmare varandra i frågan om 

kommunala friskolor: 

 

”Olga: Varför tror du att (s) majoriteten genomför en sådan reform? 

Folke: Jo, en del kommuner har ju flyttat sig i den riktningen stegvist mot ökad frihet, 

accepterar friskolor o.s.v. Det kan vara en del i det.  Det kan vara en ren krass verklighet 

att den kommunala skolan måste ha mera frihet för att kunna konkurrera med friskolorna 

på lika villkor. Annars kommer den kommunala skolan så småningom att bli väldigt liten 

och kanske försvinna helt, om de kommunala skolorna är uppbundna av politiska beslut 

hela tiden. Sedan drev vi på mycket från folkpartiets sida.”. Han framförde sin 

uppfattning om att det politiska spelet kring frågan om kommunala friskolan hade gått 

ganska smärtfritt och jämförde det med andra frågor där politiska spänningar mellan 

blocken var mycket tydliga. Man kunde enas politiskt kring behovet att förändra den 

kommunala skolan, menade han, och det var glädjande att det fanns en politisk 

samstämmighet. Politikerna kunde agera gemensamt och fokusera mer på att göra det 

bästa för skolan istället för att lägga tid på politiska bataljer. 

 

NT
66

 skrev att självstyre i kommunala skolor blev en viktig politisk fråga för miljöpartiet. 

Med utgångspunkt i sin motion till riksdagen 2005 menade partiet att alla kommunala 

skolor skulle ha samma möjlighet till pedagogisk självbestämmande som friskolor. Denna 

bild bekräftades av Mia (mp): partiet välkomnade förslaget om att införa kommunala 

friskolor och såg det som ett viktigt steg i decentraliseringsprocessen som skulle frigöra 

de krafter som fanns inom varje skola och som skulle bidra till en positiv utveckling på 
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skolorna. Miljöpartiet var därmed det parti som även i Norrköping stödde den nationella 

linjen och visade sitt stöd för både friskolor och kommunala friskolor. Mia menade att 

hennes parti välkomnade konkurrensen som ett medel för att förbättra situationen i hela 

kommunen.  

# möten och utredningar i tjänstemannaarbetsgruppen och ute i 

områdesorganisationen 

 

För att kartlägga möjligheterna att starta försök med kommunala friskolor tillsattes en 

arbetsgrupp bestående av en ekonom, en jurist, en sakkunnig i avtals- och arbetsrätt från 

personalkontoret samt en programsekreterare från Utbildningskontoret.  De hade flera 

möten där de diskuterade hur den kommunala friskolan skulle kunna se ut. Frågorna var 

många eftersom det fanns olika modeller som tillämpades av olika kommuner. 

Tjänstemännen hade också rest runt och studerat andra kommuners och andra skolors 

erfarenheter. De hade bekantat sig med de politiska dokument som behandlade frågan om 

kommunala friskolor i Norrköping. Arbetsgruppen hade en viktig uppgift att förbereda ett 

förslag till hur en kommunal friskola skulle etableras och skötas utifrån den kommunala 

förvaltningens perspektiv. 

Ursula, juristen i arbetsgruppen, berättade i intervju om sin roll som juridisk rådgivare. 

Hennes uppgift var att undersöka de juridiska premisser som man skulle bygga ett avtal 

mellan skolan och kommunen på. Ursula berättade att hon hade gått igenom de avtal som 

fanns i andra kommuner gällande kommunala friskolor. Det fanns olika modeller som 

exempelvis intraprenad och kommunalt bolag. Enligt hennes uppfattning var det ganska 

krångligt att försöka förstå vad en kommunal friskola skulle tänka sig vara eftersom det 

inte fanns någon enhetlig juridisk form som hette så. På grund av detta blev Ursulas 

uppgift att ge stöd snarare än att förklara. Hon gick igenom de dokument som politikerna 

hade förberett som förslag och gav sina kommentarer på hur dessa förslag eventuellt 

skulle kunna formas om till juridiskt korrekta avtal. Det hade varit lättare juridiskt att 

skriva på ett intraprenadavtal med kommunen eftersom det fanns färdiga mallar att utgå 

ifrån, förklarade hon och refererade till avtalet i Luleå kommun. Men politikerna visade 

att de inte ville ha den typen av avtal eftersom de ansåg att det var för formellt. Det lät 

som att starta en affärsverksamhet snarare än att decentralisera skolan, fick hon höra. 

Ursulas uppfattning var att politikerna ville ge den kommunala friskolan mer frihet utan 

att styra för mycket. De behövde ett avtal utan att precisera varje detalj. De eftersträvade 

öppenhet och flexibilitet och ville ha ett öppet förhandlingsutrymme. Egentligen fick 

politikerna mycket makt ändå, menade hon, eftersom de fick makten att gå in och avbryta 

försöket när de ville. Det formella var enligt Ursulas uppfattning viktigare när det gällde 

styrelsestadgarna. Politikerna ville gärna veta vilka som skulle styra den kommunala 

friskolan och på vilka premisser. Frågan om kontroll av skolan diskuterades flitigt. 

Ursula förklarade att tjänstemännen i Rådhuset hade lagt väldigt mycket tid och energi på 

att förbereda material och utreda möjligheterna för den nya organisationsformen. Enligt 

hennes uppfattning gjorde arbetsgruppen en bra insats där samtliga inblandade gjorde det 
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de blev ålagda av politikerna att göra. ”Min roll i det har varit ganska liten”, - berättade 

hon i intervju. Enligt henne låg inte fokuset på den juridiska sidan utan på ekonomin. 

Ursula var tydlig med att påpeka att hela försöket med kommunala friskolan kom att 

utformas av programsekreteraren och förvaltningsekonomen, och hon beskrev deras 

arbete som mycket intensivt och krävande. ”Vi får lita på att de gör rätt, vi ser ju att de 

är engagerade när de går in i det här”, - sa Urban till arbetsgruppen på ett möte. 

Politikerna och tjänstemännen ville lägga grunden till ett flexibelt samarbete och på det 

sättet prova sig fram. Politikerna menade i intervjuer att det var ett medvetet val att inte 

utforma något detaljerat avtal. Man hoppades på det sättet att skicka ut en signal till 

skolorna att politikerna var redo att släppa tyglarna och att de litade på att en kommunal 

friskola var kapabel av att ta eget ansvar. 

 

Utbildningskontorets ekonom Ulrika berättade i en intervju att hon upplevde det som ett 

svårt arbete att definiera vad en kommunal friskola skulle kunna vara. Hon skulle 

klargöra hur den ekonomiska ersättningen till kommunala friskolor skulle beräknas och 

skötas. Graden av ekonomiskt oberoende var en viktig fråga som Ulrika blev ålagd att 

utreda.  ”Jag tror inte att det är någon av de inblandade som kan förklara vad det 

egentligen innebär och ge en klar definition. Vi har träffat folk från andra kommuner som 

infört kommunala friskolor och fått lite mer förståelse men fortfarande är det oklart vad 

det innebär. Dessutom måste det anpassas till just Norrköping. Linköpings kommun har 

genomfort detta men de har inte heller någon definition på en kommunal friskola. De 

flesta ser väl det som ett försök. ” – berättade hon. 

 

Ulrika visade i en intervju att hon var mycket bekymrad. Hon berättade att processen var 

svår, ojämn och väldigt otydlig. Det fanns ingen som verkligen ville ta på sig ansvaret att 

bestämma vad som skulle göras. Alla väntade på varandra, berättade hon, och 

Utbildningskontorets tjänstemän hade svårt att tolka sitt uppdrag: ”Men det är inte jag 

som bestämmer hur det ska se ut, politikerna tyckte att det lät bra och så hakade de på 

det. Att det lät bra kan man förstå för man tittar på hur andra har gjort, men vi fattar 

fortfarande inte hur just vi ska göra. Det är inte lätt! Jag har fått det här ansvaret att 

kartlägga ekonomin för Klarinetten och de andra och det har tagit sin tid för det har 

varit oklart hur jag skulle göra och vad politikerna egentligen ville.”. Att göra om ett 

fungerande system till något nytt var ingen lätt uppgift, förklarade Ulrika. Allt skulle 

räknas om på nytt, hela modellen skulle ses över och de flesta punkterna i de befintliga 

beräkningarna skulle ifrågasättas. Den kommunala friskolans finansiering var enligt 

Ulrika den svåraste utmaningen. Det var inte bara svårt för att det var mycket siffror som 

behövde ses över: det var svårt för att det saknades en tydlig förklaring av visionen. Vilka 

punkter skulle den kommunala friskolan kopplas bort ifrån kommunen på, och vilka 

skulle den stanna kvar på, var de frågor som det inte fanns tydliga svar på enligt henne. 

Och vem skulle bära ansvaret för den kommunala friskolans ekonomi i framtiden? Skulle 

det innebära att Utbildningskontoret i fortsättningen skulle följa upp den kommunala 

friskolans budget och se till att det inte uppstod problem, eller skulle den kommunala 

friskolan stå för sig själv och ha en egen budget? Vad skulle hända om den kommunala 

friskolan inte klarade sig ekonomiskt, vem skulle ta över ansvaret? Och hur skulle 
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förändringen återspeglas på de andra i organisationen? Hur kunde man då räkna på det 

om man inte visste det, frågade Ulrika upprört. ”Man ska ju se till att det inte drabbar de 

andra. Om det är någon som får mer pengar i det nya systemet ska ju de andra 

kompenseras”. 

 

Ulrika förklarade också att hennes uppgift inte var att skapa någon vision utan att utföra 

ett uppdrag. Enligt hennes uppfattning lyckades inte politikerna i nämnden förankra en 

tydlig vision av en kommunal friskola hos de tjänstemän som skulle utföra arbetet. ”Det 

var tjänstemännen som skulle göra jobbet med att förbereda underlag och konkretisera 

förslaget men där fanns det heller ingen självklar bild. Politikerna var inte alls med på 

det, de lät andra göra jobbet. Men det var ju ett gemensamt ansvar.”, - förklarade hon. 

Enligt hennes uppfattning var det ett uppdrag som samtliga inblandade tjänstemän hade 

svårt att arbeta med. 

 

De juridiska och de ekonomiska aspekterna av modellen mejslades sakta fram av 

tjänstemännen i Rådhuset. De försökte förverkliga en vision som enligt dem var en 

politisk ambition som saknade en tydlig och konkret tillämpning. Samtidigt diskuterade 

kontorets tjänstemän den kommunala friskolans framtid med områdescheferna vars arbete 

skulle påverkas av förändringen. Några skolor skulle enligt det politiska förslaget bli 

kommunala friskolor, vilket innebar att områdesstrukturen skulle behöva påverkas. Enligt 

de intervjuade områdescheferna Orvar och Olivia fördes det många diskussioner om den 

kommunala friskolans tillhörighet i områdesorganisationen. Det fanns en tydlig strävan 

från politikernas sida att frikoppla den kommunala friskolan från områdesorganisationen. 

Men tjänstemännen centralförvaltningen hade inte några tydliga förslag på hur det skulle 

genomföras och vilka följder det skulle ha för områdeskontoren och de skolor som ingick 

i områdena. Orvar och Olivia berättade i intervjuer att det var osäkerheten som gjorde att 

arbetet upplevdes som tungt. Områdescheferna uttryckte att de oroade sig över att ett 

stabilt fungerande system skulle kunna komma att ersättas av ett system som egentligen 

endast fanns i huvuden på politikerna. Orvar förklarade att han såg sin uppgift som en 

viktig del av den sammansatta utvecklingen av skolverksamheten i kommunen. Enligt 

hans uppfattning fanns det uppenbara fördelar med att kommunala skolor agerade som en 

grupp och var en del av en gemenskap. Det fyllde en förstärkande funktion i 

konkurrensen, menade Orvar. Även Olivia tyckte att det arbete som gjordes i områdena 

var viktigt och stärkte en ”vi”-känsla hos de kommunala skolorna. Ett av budskapen som 

kunde utläsas av områdeschefernas berättelser var att en grupp skolor var starkare än en 

ensamstående skola. 

 

Utbildningskontorets Urban ordnade träffar med områdescheferna och försökte arbeta 

fram en modell som skulle innebära att den kommunala friskolan skulle kopplas bort från 

områdesorganisationen på ett sätt som inte skulle drabba organisationen. Att bevara 

stabilitet samtidigt som man höll på med att förändra var en nästan omöjlig uppgift, 

förklarade Urban i in intervju. ”Jag visste inte riktigt vad jag skulle föreslå för jag ville 

inte trycka på dem. Men jag hade ett uppdrag från politikerna och det där med områdena 
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skulle ju göras på något sätt. Så vi sa att vi ska arbeta fram det tillsammans. Sedan är det 

klart att sådant tar tid”. – berättade han. 

 

Arbetet med att ta fram underlaget för den nya organisationsformen kommunal friskola 

tog sin tid. BUN ville fatta ett beslut om kommunala friskolan redan i december 2006 

men valde att skjuta upp beslutet. Nämnden pekade på att underlaget behövde arbetas 

igenom och att både tjänstemännen och politikerna behövde tid för att sätta sig in i 

ärendet. Frågan var viktig och uppfattningen i nämnden var att det var bäst att skjuta upp 

beslutet till början av nästa år. 

 

Tjänstemännen fortsatte sitt arbete med att förbereda underlag till satsningen på 

kommunala friskolor. Vid mötet i januari 2007 diskuterade tjänstemannaarbetsgruppen 

bestående av programsekreteraren Urban, förvaltningsekonomen Ulrika, juristen Ursula 

och sakkunnige Ulla tillsammans med utbildningschefen Ulf hur de skulle gå vidare och 

hur tidsplanen skulle påverkas av att nämnden valde att inte fatta beslut. De gick igenom 

de juridiska frågorna och ekonomin en gång till. Deras förslag till beslut låg vilande i 

avvaktan på nästa nämndsammanträde. En del moment i det förslaget var enligt både 

Urban och Ulrika utformade på ett ospecifikt sätt för att möjliggöra flexibilitet i de 

praktiska lösningarna som skulle komma. Urban och Ulrika menade att poängen med att 

införa kommunala friskolor var att det var ett försök, vilket kunde tolkas som ett försök 

för både skolorna att prova och utveckla sin verksamhet och för tjänstemännen och 

politikerna att utveckla sina sätt att styra skolan. 
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2007 
 

År 2007 fanns det ett 50-tal kommunala grundskolor i Norrköping enligt kommunens 

statistik. Det fanns även nio fristående skolor där drygt 12 procent av kommunens elever 

gick. Två av dessa var konfessionella, en med kristen och en med muslimsk inriktning, 

två med idrott och hälsa som profil, en med waldorfpedagogik och en med Frilufts-

främjandets i ur- och skurpedagogik samt två med egna pedagogiska profiler av allmän 

karaktär och en landsbygdsskola med allmän inriktning. Den största fristående 

grundskolan hade 420 elever och den minsta skolan hade 30 elever. Inga nya fristående 

skolor hade startat under 2006. 

 

”I Norrköpings kommun, liksom i landet i övrigt, blir det totalt sett färre elever i 

grundskolan. Från oktober 2002 till oktober 2005 har antalet elever i kommunens 

grundskolor minskat med ca 1500. 2006 till 2011 minskar antalet elever med ytterligare 

ca 1400. Elevantalet i de kommunala skolorna har dessutom minskat på grund av 

etableringen av fristående skolor. 2002 gick 900 elever i fristående skolor, oktober 2006 

var siffran 1631. Under samma tidsperiod har ett omfattande arbete pågått med att 

anpassa skollokaler och antalet personal till de minskande volymerna. År 1991 föddes 

1890 barn i Norrköping, år 2005 var motsvarande siffra 1404. År 2008 kommer antalet 

nybörjare i årskurs 1 att sakta öka för första gången på 11 år. 

 

I takt med minskande elevvolymer kommer troligen även de fristående skolorna att 

påverkas. Konkurrensen om eleverna kommer att skärpas och möjligen kommer även 

någon av de fristående skolorna att få svårigheter med överkapacitet på personal och 

lokaler. Kanske är de maximala elevvolymerna uppnådda även för de fristående 

skolorna?” – kunde man utläsa i den kommunala utredningen om elevvolym presenterad 

i Norrköping i början av 2007. 

 

Arbetet med att skapa den nya organisationsformen kommunal friskola fortsatte. I januari 

2007 skedde ett sammanträde i Barn- och Ungdomsnämnden där politikerna fattade 

beslutet att sätta igång försöket med kommunala friskolor. I sammanträdesprotokollet 

kunde man läsa: 

 

”Barn- och Ungdomsnämnden ger Utbildningskontoret i uppdrag att från och med 2008-

01-01 starta försök med kommunala friskolor, samt att till Barn- och Ungdomsnämndens 

sammanträde i april föreslå vilka tre enheter som ska erbjudas att delta i försöket. 

[…]Innan nästa beslut i april om vilka skolor som ska erbjudas ingå i försöket ska 



124 

 

utbildningskontoret erbjuda samtliga skolenheter att göra en intresseanmälan. Under 

utredningsarbetet fram till beslut i april ska en konsekvensanalys redovisas.  

 

Skillnader mellan en kommunal skola och en kommunal friskola kan kort beskrivas med 

nedanstående punkter: • en kommunal friskola har en verksamhetsstyrelse; • en 

kommunal friskola är direkt underställd BUN; • överskott i verksamheten får föras över 

till kommande budgetår. Underskott återbetalas inom två år; • Särskilt detaljavtal 

upprättas för centrala ”nyttigheter”.  

Inför beslutet i april avser arbetsgruppen att utveckla och detaljplanera dessa fem 

områden, samt att informera samtliga skolor om vad begreppet ”kommunala friskolor” 

står för. Därefter ska en fördjupad information ges till de skolor som gjort en 

intresseanmälan. Föreliggande förslag har förhandlats enligt MBL § 11. ” 

Utbildningskontoret fick genom detta beslut uppdraget att utreda och föreslå tre enheter 

som skulle erbjudas möjlighet att delta i försöket med kommunala friskolor. Förslaget 

skulle bli färdigt till aprilsammanträdet och man räknade med att de första kommunala 

friskolorna skulle sjösättas från och med höstterminen 2007.  

I det förslag som förbereddes av Utbildningskontorets tjänstemän föreslogs det att 

”utbildningschefen är arbetsledare för rektor på den kommunala friskolan”. Förslaget 

ströks i beslutet som presenterades av nämnden. Utbildningskontorets chef skulle därmed 

inte längre vara ansvarig för den kommunala skola som skulle välja att bli kommunal 

friskola. Politikerna ville göra det tydligt att den kommunala friskolan skulle vara direkt 

underställd BUN. 

Man tillade samtidigt i beslutet att det var viktigt att undersöka möjligheterna att tillämpa 

en modell med kommunala friskolor på samtliga skolor i kommunen. Det stod i linjen 

med de ställningstaganden hos nämnden som initialt följde folkpartiets motion 2006. 

Försöket med kommunala friskolor sågs av både Folke (fp), Stefan (s) och Mia (mp) som 

ett steg i en utvecklingsprocess som var tänkt att omfatta hela kommunen. 

Politikerna överlämnade uppdraget till tjänstemännen. Nu var det upp till dem att 

verkställa det politiska beslutet.  

Samtidigt kunde man notera utvecklingen på nationell nivå: NT
67

 skrev i april 2007 att 37 

kommuner i Sverige planerade att införa så kallade kommunala friskolor enligt SVT:s 

Agenda. Cirka 85 procent av Sveriges kommuner hade svarat på tv-programmets frågor 

om inställningen till kommunala friskolor, där skolan övertog det ekonomiska ansvaret 

från kommunen och styrdes av exempelvis personal och föräldrar. Svaren var av blandad 

karaktär, främst på grund av den mängd oklarheter kring begreppet kommunala friskolor. 

Skolor av detta slag kunde enligt Agenda konstateras i 29 kommuner. Skolminister Jan 

Björklund (fp) välkomnade sådana omorganiseringsinitiativ. 

                                                 
67

 NT 2007-04-22 
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# förhoppningar hos politikerna 

Den uttalade förhoppningen från Stefans (s) sida var att försöket med kommunala 

friskolor skulle bli ett första steg mot förändring för hela kommunen. Försöket skulle visa 

om idén med kommunala friskolor var något som skulle kunna fungera i Norrköping, om 

det fanns intresse och kraft att prova en ny väg. Stefan berättade om sin vision i en 

intervju där han även menade att visionen var förankrad genom ett brett politiskt 

samarbete mellan olika partier: 

”Vi har tydligt markerat att för oss så handlar kommunala friskolor om ett sätt att låta 

några gå före för att leda bevis, förhoppningsvis, att ökad lokal frihet ger en ökad 

pedagogisk mångfald och en ökad pedagogisk mångfald ger förbättrade resultat i skolan. 

För att testa den tesen så låter vi några gå före men syftet är ju sedan att går det här bra 

så ska vi ge den friheten till alla.” 

Både socialdemokrater, folkpartister, vänsterpartister, miljöpartister och moderater 

förklarade både i intervjuer och i tidningsartiklar att de framför allt ville se förbättring i 

betygsresultat. Enligt politikerna från samtliga partier var det eleverna som stod i centrum 

när skolan skulle omorganiseras. Eleverna skulle få den bästa utbildningen och uppnå de 

bästa resultaten. Den förväntningen uttrycktes bland många andra av Fritiof (fp): ”Det 

absolut grundläggande är vad de levererar för resultat. Att ungarna som går där får bra 

kunskaper och bra betyg, och inte bara bra betyg i form av uppblåsta betyg utan riktiga 

betyg. Och det sprider sig, att den här skolan är väldigt bra, de har varit duktiga med bra 

lärare, det är genomtänkt pedagogiskt, och att de är duktiga på det och det. De behöver 

inte vara duktiga på exakt samma saker utan det kan vara utifrån vad föräldrarna tycker 

är viktigt. Vissa kan tycka att det är viktigt med praktiska grejer och att använda kroppen 

och andra mera teoretiskt, det är olika, men att man levererar bra resultat. Det är det 

långsiktigt klart största konkurrensmedlet, och har man byggt ett sådant rykte kring 

skolan så behöver man inte pyssla med så mycket annan marknadsföring och annonser, 

utan sådant sprider sig mun till mun. …Det är svårt att välja skola. Och sedan kommer 

föräldrar att välja skola, grannens barn har gått på den och den skolan, vad tycker ni om 

den? Och är det någon som har en riktig kvalitet, så är det absolut bästa. Sedan kan det 

finnas andra smågrejer som kortsiktigt lockar, fri dator eller någonting annat liksom, 

basketprofil eller sådana saker som påverkar men bara på kort sikt. Om du har 

basketprofil men man märker efter ett tag att de lär sig inte så mycket annat, då tappar 

de ju så småningom.” 

 

Genom konkurrensen ville man skapa förutsättningar för skolorna att uppnå bättre 

betygsstatistik. ”Det där är lite paradoxalt men jag tror att om den pedagogiska 

variationen ökar så tror jag att skillnader i resultat minskar, alltså… barn är ju olika, 

och får skolan en ökad frihet att pröva olika pedagogiska metoder och utveckla profiler 

då tror jag att de blir bättre på att faktiskt anpassa skolan efter de enskilda barnens 

behov, och det gör att fler barn lyckas i skolan”, - förklarade Stefan (s) i en intervju. 

Ekonomisk bärighet hos en kommunal friskola var en annan viktig framgångsfaktor vid 
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sidan av betygen enligt politikerna. De uttryckte sina förväntningar på att skapa en skola 

som höll sin ekonomi i balans samtidigt som den visade goda betygsresultat. Att 

ekonomin hamnade i fokus var tydligt, menade Stefan (s) och reflekterade kring det på 

följande sätt:  

 

”Men det som jag förstått, det som efterfrågas mest, det som man nämner som det stora 

pluset, det är just att få lite större förutsägbarhet när det gäller ekonomin. Att kunna 

planera liksom lite långsiktigare, att kunna göra en lite större satsning i år… eller att 

hålla igen lite grann i år för att sedan kunna göra en större satsning nästa år. Och det 

här tycker jag är lite genant, att egentligen så skulle man behöva omvägen via friskolor 

för att få åstadkomma det. Det är någonting vi i det offentliga borde kunna erbjuda, det 

är trygghet, förutsägbarhet, långsiktighet… men idag bildar man fristående skolor för att 

kunna få en ökad förutsägbarhet och långsiktighet, och så är det. Vi erbjuder dem 

tryggare villkor än våra egna, och det är egentligen något absurt, men där menar jag att 

där borde vi kunna hitta en modell för att fördela pengar till friskolorna som vi sedan 

förhoppningsvis ska tillämpa för alla.” 

 

Konkurrensen kom ofta på tal när politiker försökte förmedla sina visioner om den 

kommunala friskolan. Politikerna såg den kommunala friskolan som både ett sätt att 

främja konkurrensen och ett sätt att hindra den. I anknytning till det diskuterades det som 

skulle uppnås genom den konkurrens som man försökte skapa: mångfald, valmöjlighet, 

profilering och självständighet gentemot andra. Vissa politiker inom den styrande 

koalitionen menade att kommunala friskolor var ett sätt att skydda den kommunala 

skolan från friskolorna. En del, som exempelvis Veronica (v) menade även att det var ett 

sätt att förhindra att kommunala skolor skulle bli friskolor. De framhöll att det var viktigt 

att värna om den kommunala skolan som en skola för alla. Ville man ha en skola för alla i 

Norrköping behövde man skapa förutsättningar där alla elever hade tillgång till samma 

utbildning, och politikerna skulle se till att utbildningen skulle hålla hög kvalitet. Så här 

förklarade Veronica sina ståndpunkter i en intervju:  

”Olga: Kan man se det här försöket som ett sätt att förhindra att fler skolor blir 

friskolor? 

Veronica: Ja. Så är det. Det tror jag, ja. Det är så det har kommit att bli. Om vi får 

alltfler friskolor så förlorar vi kontrollen, styrningen och planeringsförutsättningarna. 

Ja, det tror jag. Hade det inte funnits friskolor så skulle inte det här finnas. Det här är 

nog ett mellanting för att som du säger förhindra. Jaja, det tror jag. Det är det som är 

syftet från början. Men det är väl också lite så med de här profilskolorna, ett av skälen är 

att det ska finnas den här valmöjligheten inom den kommunala skolan. Och det tycker 

inte jag är ett dugg fel att det inom den kommunala skolan finns olika typer av skolor. 

Det är inte fel att utveckla den kommunala skolan.” 

 

Utifrån Veronicas syn var det centralt att behålla den politiska kontrollen. Om vikten av 

politisk insyn i skolan talade många politiker varmt. De rödgröna (s, v, mp) gjorde 

insynen till en viktig politisk fråga i processen. Miljöpartisten Mia förklarade sin 
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uppfattning av detta: ”För mig är det insyn och tillsyn som är jätteviktiga. Jag menar inte 

att man ska springa runt och kontrollera men möjligheten ska finnas för tillslag så fort 

man får en signal eller något.” För Mia var möjligheten att ingripa i skolans verksamhet 

en grundläggande fråga gällande den kommunala friskolan. Även Veronica talade om 

vikten av insyn och menade att det var viktigt för att främja jämställdhet och undvika 

segregation på skolorna. Hon var tydlig med att påpeka att det inte fanns några regler 

eller gränser för vad eller hur kommunen fick göra gentemot en skola som skulle hamna i 

problem. Den frågan menade hon var viktig att diskutera i nämnden. 

Oppositionen menade att kommunen inte behövde ”gå in och styra” utan de efterfrågade 

tydliga regler gällande kommunens rätt och /eller skyldighet att komma in om skolan 

bedömdes vara i behov av det. Fritiof (fp) menade också att det eftersträvade systemet 

med lika villkor för alla skolor var något som behövde skapas genom medvetna 

handlingar från politikernas sida samtidigt som skolorna hade friheten att styra sig själva: 

”På ett sätt förstår man rent krasst att för att inte bli utkonkurrerade då måste man göra 

något med de kommunala skolorna. Och då går det inte att styra det som ett stort 

kollektiv uppifrån, utan då måste skolorna få konkurrera på lika villkor. Och det är en del 

lagar också som måste fixas så att det är lika villkor.” Fritiof förklarade att det skulle 

behövas en balans mellan friheten för den kommunala friskolan och det regelverk som 

den arbetade inom.  

En större autonomi och frihet att fatta egna beslut gällande sin skola nämndes som det 

centrala incitamentet av politikerna. Medan socialdemokrater och vänsterpartister la 

betoning på decentraliserat beslutsfattande menade folkpartister och moderater att denna 

decentralisering behövde gå hand i hand med andra incitament såsom stimulans genom 

möjligheten att planera sin budget och eventuellt gå med vinst. Stefan (s) förklarade att 

det redan fanns mycket frihet hos de kommunala skolorna men att denna frihet av olika 

anledningar inte användes av rektorerna. Försöket med kommunala friskolor skulle enligt 

honom skapa mångfald eftersom den formella friheten skulle fungera som en 

legitimerande bas för individuella satsningar hos skolorna. Stefan menade att kommunen 

ville främja sådana satsningar genom att ge de formella befogenheter att göra det: ”Det är 

lite grann den andra paradoxen att en ökad mångfald på huvudmän har ju inte lett till 

ökad pedagogisk mångfald, men det kanske är så att om kommunen markerar den här 

lokala friheten så kommer det måhända i större utsträckning … den frihet som de 

formellt har, men att de i en större utsträckning tillämpar den. Men sedan har jag åkt 

runt och pratat med de rektorer som vill det här, som funderar på det, så säger man: men 

varför gör du inte det idag? Ja men jag känner att jag vill ju inte för att jag kan uppfattas 

som konkurrent till mina kolleger så att jag är lite försiktig. Men formellt skulle de kunna 

utveckla profiler redan idag och profilera verksamheter, men de känner en viss rädsla 

därför att… det skulle uppfattas som lite illojalt gentemot de andra skolorna då.  Men om 

man blir friskola då menar jag, då visar man att man verkligen har frihet att utveckla.” 

 

På samma sätt som Stefan oroade sig Veronica (v) för att införandet av kommunala 

friskolor skulle skapa en situation där de skolor som valdes ut skulle komma att 
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framställas som om de på något sätt var bättre är de andra kommunala skolorna. Det 

skulle kunna leda till att de som inte blev utvalda skulle uppleva att de var sämre. ”Det är 

viktigt att aktivt arbeta mot att så sker och att vara lyhörd gentemot hela organisationen 

och eventuella rykten som sprids om de kommunala friskolorna och att de skulle få 

fördelar av olika slag”, - skrev man i ett förberedelsedokument. 

  

# spridning av budskapet och förankring av målsättningen 

Förvaltningens roll blev att förmedla och förankra det budskap som politikerna fastställt. 

Processen beskrevs som problematisk av Urban på Utbildningskontoret: 

”Det gick inte smärtfritt kan jag säga. Det här har jag fått i uppdrag från politikerna och 

som förvaltningstjänsteman har jag fått förankra det ute på skolorna och överallt. Det 

har inte varit lätt. Jag har verkligen fått jobba på för att övertyga rektorerna och andra 

om att det här är någonting som vi ska göra. Jag har varit i en situation där min primära 

uppgift var att skapa motivation hos dem på skolorna. Och det har varit problematiskt 

många gånger.” 

Urban och andra tjänstemän började resa runt till de olika kommunala skolorna. De 

försökte förmedla budskapet i termer av en satsning på allmän utveckling av den 

kommunala skolan. Urban berättade för rektorer och personal om den frihet som det 

skulle innebära för dem om de skulle bli kommunal friskola. Hans förhoppning var att det 

skulle ses som ett sätt att utveckla den pedagogiska verksamheten. Friheten definierades i 

både pedagogiska och organisatoriska termer. En kommunal friskola skulle utveckla nya 

pedagogiska tankesätt och implementera dem i verksamheten. En kommunal friskola 

skulle frigöras från områdesorganisationen och läggas under utbildningschefen. Den 

organisatoriska friheten la grunden till den pedagogiska friheten enligt Urbans förklaring. 

Utbildningskontorets tjänstemän fick svara på många frågor. Både skolrektorerna och 

områdescheferna ville veta vad som skulle förändras. Enligt samtliga intervjuade 

tjänstemän och rektorer fanns det stor osäkerhet. Varken Urban eller Ulrika hade tydliga 

svar utan uppmanade skolorna att komma med egna förslag på hur tjänstemännens skiss 

skulle kunna utvecklas. Urban berättade i en intervju att det var en period då han försökte 

fullfölja uppgiften om att informera skolorna i kommunen om det kommande försöket 

men att han inte hade någon saklig information. Han letade snarare efter information och 

såg rektorernas frågor som förslag till handling. 

Även en del politiker reste runt på skolorna och hade diskussioner om försöket. Monika 

(m), Stefan (s), Sonja (s) och Folke (fp) var några av de politiker som beskrev sina besök 

på skolorna som frekventa och fulla av nyfikenhet. Det fanns ett stort intresse för 

kommunala friskolor ute på skolorna, berättade de i intervjuer. Det fanns skolor som 

redan från början tryckte på politikerna att snabba på processen för att de var ivriga att 

sätta igång som kommunala friskolor. Det fanns även skolor som inte direkt var 

intresserade av att gå med i försöket men som visade allmän nyfikenhet och ville veta 
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mer om kommunala friskolor och vad det skulle innebära för kommunen och för de 

själva. 

Många intervjuade beskrev den nya organisationsformen kommunal friskola som en slags 

hybridform svävande mellan två poler, den kommunala skolan respektive den fristående 

skolan. När jag ställde frågan huruvida en kommunal friskola uppfattades tillhöra 

gruppen kommunala skolor eller friskolor blev svaren olika. Enligt flera socialdemokrater 

var skolan fortfarande kommunal medan en folkpartist och en moderat menade att en 

kommunal friskola skulle ligga närmare friskolorna. 

På förvaltningen rådde det inga tveksamheter om att en kommunal friskola skulle vara 

kommunal. Den skulle tillhöra kommunen, ha kommunen som huvudman och styras av 

kommunen. Både Urban, Ulf och Ulrika menade att det var den stora poängen att behålla 

kommunala friskolor i just kommunal regi. BUN skulle ha omfattande befogenheter 

gentemot kommunala friskolor. Det var uttalat i de politiska dokument som nämnden 

hade givit ut. Politikerna försäkrade sig om möjligheten att gå in och avbryta försöket 

genom att återkalla tillståndet för den kommunal friskola som inte skötte sig. Det 

tolkades av tjänstemännen som ett tecken på att nämnden ville behålla den kommunala 

skolan i kommunal regi. 

# vilka och hur många kommunala friskolor? 

Enligt politikerna i nämnden var den grundläggande tanken att låta flera skolor komma 

med i försöket. Nämnden uppmanade Utbildningskontoret att bjuda in samtliga skolor i 

kommunen och ge dem möjlighet att anmäla sitt intresse. Det fanns även ett önskemål att 

tillämpa modellen med kommunala friskolor på samtliga skolor i kommunen om den 

visade sig vara framgångsrik. Det önskemålet visades tydligt av både Stefan (s) och andra 

politiker såsom Folke (fp) och Monika (m). Uppfattningarna gick dock isär när det gällde 

den konkreta frågan: hur många kommunala friskolor ville man ha i kommunen? Det 

motsägelsefulla låg i att det å ena sidan fanns önskemål om att få med många skolor 

medan det å andra sidan fanns en viss skepsis mot en ännu obeprövad organisationsform. 

Veronica (v) menade att ju fler kommunala friskolor desto mindre möjligheter till insyn 

skulle finnas från kommunens sida. Det skulle enligt henne innebära en fara ur 

styrsynpunkt, och det skulle underminera hela idén med kommunala friskolor: tanken var 

ju att man skulle skapa frihet under uppsyn. Mia (mp) sa att hon reflekterade mycket över 

frågan och kom till insikten att det inte fanns något bra svar. Det var bara att testa sig 

fram. Urban på Utbildningskontoret uttryckte i en intervju att han själv var nyfiken på att 

se vad utfallet skulle bli: han var säker på att det endast skulle handla om ett begränsat 

antal skolor men kunde inte bestämma var gränsen skulle gå. I flera intervjuer hänvisade 

respondenterna till Linköpings kommun och deras försök med kommunala friskolor. Det 

var långt ifrån alla skolor som blev kommunala friskolor där. Det skulle bli ett liknande 

utfall i Norrköping, menade respondenterna. På Utbildningskontoret förklarade Urban 

och Ulrika att de gärna hade sett en ”lagom stor” grupp enheter som skulle ingå i försöket 

med kommunala friskolor. Det motiverades framför allt ur administrationssynpunkt: 

”Hade det varit fler skolor hade det blivit lättare att dra slutsatser, ge de här skolorna 
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stöd och jämföra hur det går för dem… Hade det blivit fler skolor hade man kunnat jobba 

lite annorlunda men det betyder inte att det blir svårare… Nämnden sa också att de vill 

att fler ska haka på”, - resonerade Urban. Förvaltningstjänstemännen menade att det inte 

skulle gå att dra slutsatser av försöket om det inte fanns tillräckligt med underlag, d.v.s. 

inte tillräckligt med kommunala friskolor att titta på. 

”Kan det bli 30-40 sådana kan det bli svårt”, - förklarade Veronica (v) och pekade på att 

politikerna i Linköping inte heller hade någon utarbetad plan om hur ett stort antal 

kommunala friskolor skulle kunna hanteras: ”Det är ett slags risktagande. Man hoppas 

väl på att det ska reglera sig självt kanske. Att man ser att det inte funkar, att några faller 

av eller så. Jag vet inte hur Linköping har tänkt sig att hantera det. …Vi får väl se men 

det får inte bli för många. Jag vet inte om det är ett problem, det kanske inte är det. Det 

kanske går jättebra. De kanske får utse en representant för varje styrelse och då blir det 

hanterligt antar jag.” 

Utbildningskontoret skickade ut inbjudan till samtliga kommunala skolor. Sex skolor 

uttryckte sitt intresse och anmälde sig till att ingå i försöket och bli Norrköpings första 

kommunala friskolor. Anmälan innebar att den intresserade skolans rektor och eventuellt 

annan skolpersonal skulle delta i den gemensamma utformningen av organisationsformen 

kommunal friskola. Det grundläggande dokumentet var nämndens beslut. Utifrån det 

skulle de intresserade skolorna och tjänstemännen arbeta ut mer detaljerade planer och 

föreskrifter för kommunala friskolor. Deltagandet var frivilligt.  

En del politiker i den styrande koalitionen uttryckte sin uppfattning att idén med 

kommunala friskolor var tänkt tilltala de ”svaga” skolorna. I ett PM om kommunala 

friskolor som utarbetades av Veronica (v) våren 2007 diskuterade hon vad som skulle 

kunna vara poängen med kommunala friskolor med tanke på att satsningen enligt henne 

inte skulle innebära någon större förändring: ”Med den kunskapen kan man fundera över 

om det finns någon mening med kommunala friskolor. Allt går ju tydligen att göra ändå, 

utan den omvandlingen. Jag menar att det finns det. Det finns en klar poäng när det 

gäller skolor som har det riktigt svårt. Det kan bli ett stort lyft. Det kan ge nya krafter 

och skapa nytänkande. Förväntningarna höjs i ett slag och det skapar helt nya 

förutsättningar för skolan, något som de mest utsatta skolorna så väl behöver”. 

De sex skolorna som sökte sig till försöket var dock inte några ”svaga” skolor. Många 

respondenter menade i intervjuer att de var förvånade över att det var de ”starka” 

skolorna som ansökte, dvs. de som redan vid tidpunkten för försökets start hade relativt 

stabil utveckling gällande elevunderlag, betyg, budget i balans och i övrigt fina resultat. 

De skolor som sökte var relativt stora.  ”Jag tror det här försöket var i första hand riktat 

mot de svaga skolorna, för att motivera dem att ta tag i sin ekonomi. Men de som redan 

är svaga vågar nog inte ge sig ut i några försök, de har ju fullt upp med sitt eget som det 

är,” – berättade en anställd på Klarinetten i en intervju. 

Enligt Ulf på Utbildningskontoret var det viktigt att de skolor som ingick i försöket med 

kommunala friskolor redan från början skulle ha stabil ekonomi, d. v. s. inte dras med 
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underskott. De skolor som hade underskott i budgeten kom inte med i försöket. Det var 

en viktig signal att man ville ha med rektorer som kunde klara sin ekonomi och kunde 

arbeta med skolans budget. Även områdescheferna blev medvetna om att de skolor som 

visade noll eller positivt resultat i budgeten var aktuella kandidater till att bli kommunala 

friskolor. Områdeschefen Orvar berättade att det fanns en outtalad känsla av att områdena 

skulle ”förlora” en eller flera av sina stabila skolor. Det skulle innebära att de skolor som 

hade underskott skulle gå miste om det eventuella stöd som områdescheferna fördelade 

från de stabila skolornas kassa. 

Det rådde en uppfattning att kandidater till kommunala friskolor skulle erhålla större 

ersättning om de frigjordes från områdesorganisationen. Vissa respondenter menade att 

förvaltningen skulle skicka ut fel signaler om den ”premierade” lågpresterande skolor. 

Det skulle innebära att man försökte kompensera problem med resurser. Rolf på 

Klarinetten berättade exempelvis att det befintliga systemet redan visade brister i det 

avseendet: man omfördelade pengar i områdena genom att ta från de som presterade bäst 

och ge till de som presterade sämst. Enligt hans uppfattning ledde detta till en sänkning 

av motivationen bland skolorna. 

Både Ulrika och Urban på Utbildningskontoret menade att idén med kommunala friskolor 

ställde helt nya krav på det ekonomiska systemet. Hela organisationen skulle ses över och 

nya metoder skulle krävas för att följa upp ekonomin på kommunala friskolor. Eftersom 

det fortfarande var obeprövat var det mycket osäkert, menade Ulrika, men det som redan 

var säkert var att kontoret redan under förberedelsestadiet fick arbeta mycket mer med 

ekonomifrågorna. Fler kommunala friskolor skulle innebära ännu mer jobb: ”Vem ska ta 

över de ekonomiska frågorna från de kommunala friskolor som inte klarar sin ekonomi? 

Vi ska behöva inrätta en stab med stödekonomer för att detta ska gå runt,” – funderade 

Ulrika i en intervju. 

# förväntningar hos de skolor som sökte  

 

Kvartetten var en mycket aktiv skola i processen. De engagerade sig tidigt i frågan om 

kommunala friskolor i kommunen. Skolans rektor Rebecka berättade i en intervju att hon 

märkte att allt fler elever lämnade hennes skola för att gå på en fristående högstadieskola. 

I området fanns det många välutbildade föräldrar som var mycket medvetna om sina 

barns val och ville tänka progressivt, förklarade Rebecka. Föräldrarnas medvetenhet såg 

hon som en viktig faktor i arbetet med kommunal friskola: ”Vi visste att vi skulle ha med 

oss föräldrarna i det här med kommunal friskola, det skulle inte vara något problem”. 

Hon berättade att föräldrarna var mycket engagerade och intresserade av att ombilda 

Kvartetten till kommunal friskola och prova nya sätt att arbeta. På samma sätt engagerade 

sig skolans personal i frågan. Enligt Rebecka var det väldigt tydligt att det fanns en 

sammanhållen tanke i skolan där man hade en vision av sin skola som kommunal 

friskola.  
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En annan viktig faktor var rektorns och personalens önskan att lämna den kommunala 

administrationen. Rebecka pekade på att hennes erfarenhet visade att det administrativa 

systemet inte fungerade på ett tillfredsställande sätt. Ett ökat självbestämmande skulle 

behövas i större utsträckning, menade hon: ”Det är så mycket stöd i kommunal 

verksamhet och administrativa tjänster som inte vi utnyttjar. Jag har jobbat som chef i 20 

års tid, jag kan det här!... Lite så tänkte vi. Och också att få vara sig själv lite. Det är så 

mycket möten som är obligatoriska som inte alltid är knutna [till vår skola], och eftersom 

vi har stor erfarenhet så såg vi det här som en stor möjlighet att få göra på vårt sätt. Man 

är ju så, du vet, det ska göras det och det ska göras det, man spar ju mycket mera tid tror 

vi, om vi slipper den stora offentliga sektorn med allt som man måste genomgå, ta kontakt 

med den och göra det och göra det. Det finns ju i alla fall inte full frihet i kommunal 

friskola men ändå så styr man lite mer av sin dag, av sin skola, än om man skulle vara 

kommunal.” 

 

Det var även viktigt för Kvartetten att bilda en egen styrelse där näringslivets 

representanter skulle finnas med och bestämma skolans framtid. Enligt personalens 

uppfattning fanns det företag i området som skulle vara intresserade av att samarbeta med 

skolan och ”öppna dörrarna till näringslivet”. 

 

Möjligheten att bilda egen styrelse tilltalade en del kommunala rektorer, men det kunde 

noteras att det redan fanns exempel på styrelser i kommunala skolor. Exempelvis 

förklarade Kammarkörens rektor Rut i en intervju att hennes skola redan hade en 

välfungerande styrelse av ett liknande slag. Styrelsen var väl insatt i skolans arbete och 

var till och med beslutande i vissa frågor. Rut tyckte att styrelsearbetet fungerade väldigt 

bra och trivdes med det att styra skolan på det viset. Hon menade att tanken med styrelse 

på en kommunal friskola inte alls var något nytt i kommunen. Hon pekade även på att det 

fanns andra skolor i kommunen som hade styrelser av olika slag. Styrelser existerade i en 

skugga, det fanns inget formellt regelverk för dem. Det som var nytt inom den 

kommunala friskolan var just legitimiteten där styrelsen fick formellt godkännande av 

både rektorn och kommunen. Rut framförde att hon var intresserad av 

självbestämmandet, något som hon menade att skolan redan hade men inte fick bekräftat. 

Enligt hennes berättelse arbetade Kammarkören redan med innovativa pedagogiska 

metoder, genomförde förbättringssatsningar och var genomgående mycket framåtriktade 

jämfört med andra kommunala skolor. Hon påpekade även att andra kommunala skolor 

också hade en del spännande lösningar som ofta glömdes bort i debatten. 

 

Både Rut och Rebecka berättade att idén men att bli kommunal friskola var djupt 

förankrad på deras skolor. Även Rolf på Klarinetten var tydlig med att det skulle vara 

omöjligt att bli kommunal friskola om inte personalen, föräldrarna och eleverna var 

engagerade i detta. På några av de sökande skolorna, såsom exempelvis Klarinetten och 

Kvartetten, genomfördes omröstning bland personalen och den utföll med klar majoritet 

för att skolan skulle försöka bli kommunal friskola.  
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Kontrabasens rektor Ronja var mycket drivande i processen och beskrevs av andra 

deltagare som en av de rektorer som syntes mest och ställde mest frågor. Hon beskrev 

sina förväntningar i en intervju där hon menade att den frihet som den nya 

organisationsformen bar med sig var efterlängtad. Friheten var nödvändig för att hävda 

sig på marknaden, menade Ronja. Hon beskrev sin skola var en aktör på en marknad där 

spelreglerna höll på att förändras: 

 

”Vad det handlade om var om att öka självstyre helt enkelt, d. v. s. att kunna påverka 

saker själv. Ingår man i en kommunal organisation så finns det vissa spelregler, vissa 

ramar, vissa tider för möten man måste gå. Och rektorsrollen handlar väldigt mycket om 

att man är väldigt styrd uppifrån, d.v.s. vad, när och vilka ska man träffas med, vilka ska 

man jobba ihop med. Det är ju bra för det skapar ju också en struktur i ens arbete, men 

när man ser att strukturerna kanske inte hjälper oss i vårt arbete? I det här området till 

exempel så tappar vi väldigt många ungdomar, för att vara konkret. Dels är det så att det 

har startats ganska många friskolor i Norrköping på grundskolan, och man har delat in 

Norrköpings kommun i olika spår, och det är så att om det är fler som söker sig till 

friskolor så tappar vi elever. Och i det här området, rent geografiskt, föds det färre elever 

i vissa ålderskullar. Så vi satt i ett delikat problem, för vi tycker att vi har en bra 

verksamhet men vi har för få ungdomar. Och det måste finnas tillräckligt många 

ungdomar för att behålla elevstödspersonal o.s.v. Lösningen ligger inte inom den givna 

ramen så att säga. Vi kan inte bara ta ungdomar från vårt område, för vi har en för stor 

skola för det, utan vi måste gå ut och söka elever från andra, på samma marknad, men vi 

har inte samma spelregler som friskolorna för de kan ju rekrytera från hela stan och det 

kan inte vi göra. Så för att vara helt konkret, en av de stora anledningarna till det var att 

vi skulle få andra typer av spelregler, för att vi skulle få större, hmm, marknad eller vad 

man ska säga, att agera ifrån. … Om man är friskola så handlar det mycket om, vi tror 

det i alla fall, att man ska vara mycket tydligare i sitt koncept, vad man står för och 

varför de ska söka sig hit. För om vår skola ska vara mer attraktiv i relation till den skola 

som eleven egentligen skulle gå till, så innebär det att vi ska vara mycket tydligare kring 

hur vi vill arbeta och kommunicera. För tidigare när det inte fanns några friskolor så 

kunde man jobba på i sin lunk, och då kom ju eleverna oavsett om man var bra eller inte 

eller tydlig eller inte. Och det här handlar om att vi måste på något sätt visa vad man kan 

för någonting. … Och sedan är det att sticka ut lite på något sätt, att man får något extra, 

att det är någonting annat, att det inte är någon vanlig kommunal skola utan det är 

någonting mer. Samtidigt som jag tror att de kommunala skolorna har väldigt mycket att 

komma med jämfört med många friskolor.” 

 

Det var viktigt enligt både Rolf, Rebecka, Rut och Ronja att få möjlighet att själva få 

disponera över den erhållna elevpengen. Möjligheten att spara in genom att undvika 

onödig administration pekades ut som grundläggande i modellen med kommunal friskola. 

Som en av dessa rektorer uttryckte det:  

 

”Kommunfullmäktige lägger ut ett antal kronor för varje elev per år. Och ruskigt mycket 

av den summan försvinner ut i den kommunala byråkratin, alltså tumlas runt, de blir 
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väldigt små när de kommer ut till verksamheterna. Kommunfullmäktige beslutar och ger 

till respektive område och sedan ska alla plocka sitt och all administration ska betalas, 

alla chefer ska ha betalt, och ekonomer och all personal. Alltså det är en styrka men det 

kan också vara en svaghet. Startar man en friskola så synliggör man kanske också 

kostnader… De lägger ju ganska mycket pengar per elev i Rådhuset men sedan ska alla 

människor ha betalt först och sedan ramlar de ner till klassrummet, och då är det inte så 

mycket kvar. Så det handlade ganska mycket om att få disponera, att själv kunna ta beslut 

och vad man önskar så att säga. Och det är en gräddfil man har som en kommunal 

friskola med tanke på att man fortfarande har anställningstrygghet och man ingår i den 

stora apparaten och har möjligheter att köpa tjänster men ändå vara fri. Så man hamnar 

i ett ganska läckert läge egentligen, kan jag tycka.” 

 

Klarinettens rektor Rolf berättade i intervjuer att han var mycket optimistisk i sina 

förväntningar. Han talade om självständighet, flexibilitet och idéfrihet. Enligt honom 

handlade en kommunal friskola i stor utsträckning om att våga prova nya sätt att arbeta. 

Det förutsatte ett tydligt och samtidigt flexibelt och stödjande ledarskap. Rolf talade 

gärna om sitt sätt at se på samarbetet mellan ledare och medarbetare, något som han 

uppfattade som stelbent på många skolor. Enligt hans uppfattning skapade försöket med 

kommunala friskolor möjligheter att utveckla detta samarbete och få hela skolan fungera 

som ett sammansvetsat organ: ”Jag har förberett det här under en ganska lång tid. Det 

här är väldigt djupt förankrat hos personalen, annars hade jag inte gått med på det här 

försöket … Det som är viktigt för mig i den här processen är att vi på skolan ska kunna 

utvecklas så som vi känner att vi vill. Det är viktigt att personalen och ledaren är 

tillsammans på det här, och det tycker jag att vi är här på skolan. Vi har haft samtal om 

det och jag känner att vi är mogna att ta steget”. 

 

 # verksamhetsstyrelser 

 

Genom att inrätta verksamhetsstyrelser hoppades politikerna uppnå decentralisering av 

beslutsfattande och en större lokal förankring. Verksamhetsstyrelser föreslogs bestå av 

representanter för skolan i form av lärare eller kurator, föräldrar, elever och 

representanter för det omgivande samhället. Styrelsen skulle vara rådgivande och inte 

beslutsfattande (en fråga som diskuterades mycket flitigt). Rektor föreslogs vara 

föredragande och ytterst ansvarig för skolan. Diskussioner pågick bland politiker, 

tjänstemän och skolor om vilka representanter från det omgivande samhället som skulle 

ingå i de nyskapade verksamhetsstyrelserna. Det fanns de som menade att ”folk från 

näringslivet” skulle kunna bidra till att det utvecklades relationer mellan skolor och 

näringslivets organisationer. Det handlade i första hand om att få inblick i näringslivet för 

att skapa kontakter och utbilda elever så att de var beredda att ta steget ut i arbetslivet. De 

flesta uttryckte att de hade positiva förhoppningar på den typen av samarbete med det 

omgivande samhället. Både på Klarinetten, Kvartetten och Kontrabasen sågs 

verksamhetsstyrelser som en självklarhet. Det fanns dock även de som såg en fara i det: 

”Har man en sådan lösning så kan det fungera men det är ofta, inte alltid men ofta så att 

det leder till någon form av yrkesutbildning eller yrkesanknytning. Jag menar att 
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representanterna från näringslivet kan trycka för att utforma utbildningen på ett sätt som 

svarar det som näringslivet för ögonblicket söker.” – resonerade Malte (m) i en intervju 

och pekade på de kortsiktiga lösningar som eventuellt skulle bli resultat av samarbetet 

med näringslivet.  

 

# profiler 

 

Kvartettens rektor Rebecka berättade i en intervju att hennes skola redan var tydligt 

profilerad. Att arbeta med profilering var inte något nytt som skulle tillkomma i samband 

med försöket att bli kommunal friskola. ”Vi har ju en profil härute som är väldigt stark. 

Vi jobbar med vår utomhuspedagogik, med hälsa. Vi är väldigt hälsoinriktade, vi äter 

ekologisk mat, och det här med hållbar utveckling, och vi jobbar mycket med praktisk 

matematik. Så där behövde vi inte göra något, tvärtom! Den profilen hade kanske blivit 

mycket synligare, för vi är ju inte så himla bra, när vi är bara kommunala, på att 

synliggöra vad vi är bra på. Så man kanske till och med skulle åka hit ut istället för att 

åka in till stan som en del gör.” 

 

Även på Klarinetten förklarade rektorn Rolf att det redan fanns profiler som utgjorde en 

stor dragkraft för elever från hela staden. Enligt Rolf var profilering av kommunala 

skolor nödvändig för att de skulle få en individuell roll i konkurrensen. Hans resonemang 

återspeglade tanken att omorganiseringen skulle göra kommunala skolor till aktörer med 

egna strategier och inriktningar, något som skulle uppnås tack vare profileringen. På 

Kontrabasen hade rektorn Ronja samma tankar. Alternativ pedagogik var enligt henne en 

lämplig lösning parallellt med skapandet av andra profiler såsom musik och matematik. 

 

 # ekonomin 

 

”I början försökte jag utforma det så att det inte skulle bli så stor fokus på ekonomin. Jag 

ville förankra det pedagogiska budskapet. Men en rektor (Kontrabasen, egen anm.) kom 

med en massa frågor om den ekonomiska biten. Då blev fokusen helt annan. Det blev 

mycket diskussioner om ekonomi och det spårade ur totalt. Även de som från början 

tyckte att det lät bra men utökad frihet och egenbestämmande började undra om de 

verkligen ville ta på sig ett nytt slags ekonomiskt ansvar. Ekonomibiten är ju inte så svår 

att förklara. Vi har en modell som vi presenterat och förklarat att så här mycket pengar 

får de och hur det fungerar. Och då visade det sig att de flesta skulle få mindre pengar 

om de gick med. Även om det i vissa fall handlade om relativt obetydliga summor sa de 

att de inte såg att resultatet skulle bli så mycket bättre att det skulle överskugga det. Så 

jag upplevde att det var svårt att förklara ”känslan” av frihet för dem samtidigt som de 

ifrågasatte det ekonomiska hållbarheten i det.”- berättade Urban på Utbildningskontoret. 

Efter preliminära diskussioner om framtiden med kommunala friskolor försköts fokusen 

från pedagogiken till de ekonomiska frågorna. De skolor som initialt var intresserade av 

att bli kommunala friskolor började ifrågasätta modellen. Enligt både Urban och Ulrika 

på Utbildningskontoret ägnades det mycket tid åt ekonomidiskussioner. Enligt den 

föreslagna modellen som Utbildningskontoret utarbetade och nämnden godkände, skulle 
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en kommunal friskolas ersättning förändras jämfört med det befintliga systemet. 

Ersättningen skulle delas ut på central nivå och kringgå områdesorganisationen vilket 

innebar att det inte längre var områdeschefernas uppgift att göra bedömningar och dela ut 

ersättning till skolorna. Efter flera omgångar med individuella beräkningar kom det fram 

att samtliga kandiderande skolor utom en skulle få mindre pengar i ersättning jämfört 

med det de fick från sin respektive områdeschef. Det kom som en stor och obehaglig 

överraskning, menade rektorerna. 

Varför blev det mindre pengar, undrade många. Svaret låg enligt tjänstemännens 

uppfattning i förståelsen av hur det befintliga systemet fungerade. Några rektorer och 

tjänstemän hänvisade till att de kriterier som områdescheferna utgick ifrån när de 

fördelade ersättning bland skolorna i områdena inte var särskilt tydliga. I intervjuerna 

framkom det att områdeschefer ofta grundade sina bedömningar på de enskilda skolornas 

betygsresultat och elevernas nöjdhet snarare än den faktiska elevsammansättningen. Det 

hade till följd att ersättningsnivåerna kunde skilja sig från år till år och från skola till 

skola. Områdeschefer kunde ibland utgå ifrån föregående års satsningar och resultat på 

respektive skola vilket kunde göra att den skola som redan visade goda resultat kunde 

bedömas som ”mindre behövande” jämfört med de skolor som det gick sämre för. I vissa 

fall menade förvaltningen att områdescheferna inte hade tillräckliga underlag om det 

faktiska antalet elever och den faktiska sociala strukturen, vilket ledde till att de fördelade 

pengarna efter uppskattade nivåer. Uppdateringen av underlaget kom ofta i den tid då 

pengarna redan var fördelade. Med det nya systemet skulle den faktiska volymen och den 

faktiska strukturen läsas av och rapporteras regelbundet med korta mellanrum för att 

säkerställa att ersättningen till den kommunala friskolan utgick efter faktiska 

förhållanden. 

Systemet där områdeschefer fördelade pengarna inom sina områden sågs av vissa som 

byråkratisk. Många intervjuade menade emellertid att det inte behövde vara något 

negativt i sig: områdescheferna hade ofta omfattande erfarenhet och kunskap om sina 

områden och använde det för att jämna ut det totala resultatet i området på längre sikt. I 

samband med den planerade omorganiseringen menade förvaltningen att de var medvetna 

om att denna interna stabilitet skulle försämras om resursfördelningssystemet 

förändrades. De områdeschefer som skulle ”tappa” en skola genom att den blev en 

kommunal friskola erbjöds ersättning av förvaltningen. De kompenserades på det sättet 

mot eventuella negativa följder som hade kunnat uppstå i området. Det blev en situation 

där både den kommunala friskolan och området var tänkta att hamna i en vinnande 

position. 

Kvartettens rektor Rebecka berättade i intervju att den föreslagna modellen för ekonomin 

gjorde att ”en efter en ramlade av”. Hon förklarade att det befintliga systemet gav 

mycket frihet till områdescheferna att fördela resurser mellan skolorna i sina områden 

vilket gjorde att tilldelningen var olika mellan olika skolor. Kvartetten var enligt henne 

beroende av de andra skolorna i området och av de resurser som områdeschefer kunde 

skjuta över till dem från områdets andra skolor som fick extra strukturresurser. Så 

beskrev Rebecka situationen: ”Så vi hängde med, vi var näst sist och då innebar det att vi 
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skulle precis få klara oss själva utan någon hjälp. Områdeschefen har ju fria händer att 

fördela budgeten. Och då fick vi inte så mycket pengar så vi kunde klara oss utan vi blev 

ju beroende utav områdeschefen här och hur han delar ut pengar. Skulle vi hoppa av så 

skulle ju han dela ut det till de andra. Och då hade inte vi ekonomi. Så vi fick precis säga 

tyvärr, det rör sig om ett par hundra tusen. Så vi skulle då börja på minus.” 

När det diskuterades vilka resurser som skulle komma en kommunal friskola till del, 

nämndes även en annan resurs, nämligen tiden. Rektorn på en kommunal friskola skulle 

enligt förslaget kunna slippa gå på de olika möten som arrangerades på framför allt 

områdesnivå. En del rektorer menade att sådana möten tog väldigt mycket tid i anspråk. 

På en kommunal friskola skulle rektorn kunna frigöra den tiden och tillbringa den på 

skolan och inne i sin egen verksamhet. Och den tiden kunde omsättas i förbättringar för 

den egna verksamheten. Några rektorer berättade att de funderade om en minskning av 

resurser skulle kunna kompenseras med en ökning av egen tid. 

Rolf på Klarinetten förklarade att han var medveten om det befintliga 

resursfördelningssystemets för- och nackdelar och hade förståelse för det. I en 

tidningsartikel
68

 förklarade han att det fanns en motiverad tanke bakom systemet där 

resurser jämnades ut av områdeschefen. Hans skola var enligt senaste 

kommunredovisning, nämnd i samma artikel, en av de skolor som fick minst i ersättning 

bland kommunens skolor. Rektorn visade förståelse för att de strukturresurser som 

tilldelades hans skola inte alltid kom hela vägen till hans skola. Enligt kommunens 

beräkningar skulle Klarinetten få ett tillskott i skolans intäkter om den fick ersättning 

direkt från Utbildningskontoret utan att passera områdesnivå. Beskedet uppfattades som 

positivt av rektorn som förklarade det till NT
69

:  

”Fick vi 16000 kronor mer per elev skulle vi kunna göra massor. … Självklart skulle det 

gå bättre, men det är inte alls säkert att det står i relation till hur mycket pengar man får. 

Visst finns det ett samband mellan resultat och tilldelning av resurser. Kommunen 

kompenserar de skolor som behöver förbättra sina resultat genom att ge mer pengar. 

[Klarinetten] har under flera år visat goda resultat. Det är därför vi får mindre. Det kan 

man tycka vad man vill om. Jag konstaterar fakta: så är det!   

 

I dag omfördelas resurserna till skolorna på en mellannivå. Där görs en utjämning för 

att man vill kompensera vissa skolor... Det är ogynnsamt för oss. Blir vi kommunal 

friskola finns ingen möjlighet till den utjämningen. De pengar som räknas fram enligt 

resursberäkningsmodellen går direkt till oss.” 

 

Förvaltningsekonomen Ulrika visade tydligt att hon upplevde arbetet med 

omfördelningen av resurserna som ganska besvärligt. Politikerna höll på att förändra 

någonting som fungerade stabilt och som man kunde bygga framtidsprognoser på, 

                                                 
68

 NT 2007-11-20 
69

 NT 2007-11-20 
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menade hon. Enligt henne fungerade det befintliga systemet med områdeschefer som 

ansvarade för resursfördelning mycket bra: 

”Jag känner inte att det har gått problemfritt och jag vet inte hur det kommer att gå 

framöver. Det är inte lätt att utveckla prislistor. Jag är tveksam mot att införa en tredje 

skolvariant för det blir rörigt. Som blandmodell är det oklart vad man kan och får göra. 

När det här förslaget kom var det jag som skulle sitta och räkna på det, inte de själva, 

och det är inte lätt. Tidigare fick [Klarinetten] mindre volympengar men klarade sig bra 

ändå, bättre än många andra skolor. Det betyder att områdeschefen gjorde rätt vid 

fördelningen. Man får ju pengar på social struktur, det är områdeschefen som fördelar 

dem bland sina skolor. … Det är alltså områdeschefen som tar hand om den fördelningen 

och det tycker jag har fungerat bra. Jämför med friskolorna som får bara volympengar 

men inga strukturpengar…” 

 

# områdeschefernas roll 

”Det som jag främst vill peka på är att det har varit ett enormt motstånd hos 

områdescheferna! De har verkligen gjort allt i sin makt för att sätta sig emot det här. 

Motståndet har varit så stort att de bokstavligen satt rektorerna i skräck. De har drivit en 

linje där de mer eller mindre hotat rektorerna att, om ni går ur områdesorganisationen 

kommer ni att få ödesdigra konsekvenser av olika slag. Ni kommer att bli totalt utfrysta, 

kommer inte att få något stöd, vi kommer att aktivt motarbeta alla relationer med er och 

det kommer ni inte att gilla. Så har det verkligen varit. Så rektorerna har varit rädda för 

områdescheferna, det är absolut säkert. Det är därför många av dem valde att inte söka 

och det gällde även dem som hoppade av.” – berättade en av de intervjuade om förloppet. 

Enligt både rektorer och förvaltningstjänstemän var det tydligt att områdescheferna inte 

välkomnade idén att etablera kommunala friskolor. På en av de sökande skolorna 

förklarade rektorn i en intervju att deras områdeschef var mycket ifrågasättande och inte 

kunde se varför en skola kunde vilja gå ur områdesorganisationen. Hennes uppfattning 

var att områdescheferna ville ha sina skolor kvar för att upprätthålla stabilitet och 

förutsägbarhet. Det fanns även skepsis där både rektorer och områdeschefer tänkte på att 

de andra skolorna i området skulle drabbas av att tappa en skola. Man menade att det 

sammanlagt skulle bli dyrare för området att hålla beredskapen samt de 

områdesgemensamma administrativa tjänsterna såsom psykologer och utvecklare. 

 

”Samtidigt som områdescheferna jobbat med att skrämma bort rektorerna från att delta i 

försöket så var det ju min uppgift att motivera rektorerna att komma med i det. Jag fick 

komma på en massa möten där jag förklarat vad kommunala friskolor skulle vara för 

något. Många var intresserade och uttryckte att de ville komma med men de blev så pass 

motarbetade att de inte vågade göra något.” – förklarade en upprörd Urban i en intervju. 

Urban uttryckte att han var förvånad över att områdescheferna motarbetade förslaget. 

Han beskrev det som en kamp. Det försvårade hans arbete, menade han. 

Områdescheferna kom inte direkt till Utbildningskontoret för att diskutera problemen, 

istället valde de att agera mot rektorerna. Vid individuella möten med Urban beskrev 
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många rektorer att de blev aktivt motarbetade så fort frågan om kommunal friskola kom 

på tal. I intervjuer beskrev Urban hur rektorerna klagade hos honom på att de inte visste 

vad de skulle göra, att situationen nästan var ohållbar för dem. Han menade att 

områdescheferna inte ville att områdena skulle slås sönder för det skulle påverka den 

stabilitet och förutsägbarhet som fanns i systemet. Det handlade inte minst om den 

förändrade resursfördelningen. 

 

Mia (mp) menade i en intervju att det för det första var förändringar i det etablerade 

systemet med resursfördelning som orsakade tveksamhet hos områdeschefer. För det 

andra menade hon att hon uppfattade det som att områdescheferna var rädda för att ta nya 

tag inom sin verksamhet: ”Det kan väl vara det vanliga att man är rädd för något nytt 

och man vet inte vad det innebär, man vet vad man har men inte vad man får, och vad det 

kommer att leda till. De är rädda att det blir olika villkor.” 

 

Relationen mellan skolorna och områdena lyftes upp av Folke (fp) i en intervju. Han 

menade att han inte såg det som en politisk uppgift att bestämma hur många och vilka 

områden som skulle finnas. Han menade att områdesorganisationen var något som skulle 

byggas upp på frivillig basis. ”Det där tycker jag är jättesvårt. Det finns ju för- och 

nackdelar med områdessystemet, men jag ser inga poänger med att riva upp ett system 

och göra om det, fö det skapar så mycket kaos ute i verksamheten i säkert ett par år. Och 

just nu är det viktigaste att få ihop resultaten i skolan, och då behöver man lite lugn och 

ro från den här typen av organisering uppifrån. Ger man gradvis frihet till skolorna så 

blir det upp till dem att bestämma om de vill organisera sig i områden eller inte. Och då 

blir det en process över många år, inte ett Alexanderhugg från vår sida, bara pang nu 

gör vi om det hela. Om man en dag skulle säga till skolorna, nu står ni helt själva, så 

skulle det bli sådant kaos och då blir det inte speciellt många positiva effekter på kort sikt 

i alla fall. Så man får ta det gradvis. Jag skulle tippa på att på en del områden där det 

funkar bra på skolorna, där skulle man fortsätta jobba i områdena, om man har frihet 

och pengarna landar på skolan först och går till området sedan istället för som det är nu. 

Och vissa områden kommer att upplösas och bli mindre. Och där ser jag inte att vi ska 

lägga oss i och organisera det.” 

 

 # områdeschefernas bild 

 

”Jag vet att när det här med kommunala friskolor först togs upp, då var jag områdeschef. 

Och vi sa nej, inte ska vi ha det så. Och sedan kom [Urban] in och presenterade och 

berättade. I områdeschefsrollen kan man ju tycka att varför ska vi ha det, det ska ju vara 

samma förutsättningar för alla. Så det har varit ett tjänstemannamotstånd, och det fick ju 

verkligen [Urban] slita för, det kommer jag ihåg.” – berättade Uno, en tjänsteman på 

Utbildningskontoret som i sin tidigare egenskap av områdeschef kände till utvecklingen 

mycket väl. Enligt honom var det viktigt att se bortom den matematiska fördelningen av 

ersättning: ”Det handlar om vinnare och förlorare i det här. För det var poängen med 

områdeschefer att man kunde fördela eftersom man hade kunskap och kännedom om de 

individuella skolorna, den individuella verksamheten och kunde prioritera den före den. 
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Men med det här systemet som bara plingar in matematiskt så påverkar det på ett annat 

sätt. Det är inte samma KÄNSLA i fördelningen”.  

 

Olivia, en annan områdeschef, berättade i en intervju att hon upplevde rollen som 

områdeschef som väldigt viktig i den kommunala organisationen. Det fanns enligt henne 

många utmaningar ute i områdena, och eftersom områdena var ganska stora så var det en 

viktig uppgift för chefen att koordinera alla de olika verksamheterna. Olivia poängterade 

att det behövdes personer på mellannivå som hade ett ansvar att se till att verksamheten 

flöt på och att det inte uppstod oväntade problem ute i skolorna. Det förutsatte att det 

fanns kunskap och erfarenhet hos chefen att se till områdets gemensamma bästa och 

betrakta det som en helhet. Utan en chef skulle alla skolorna i området endast se till sina 

egna intressen vilket skulle kunna leda till försämrat samarbete och spretig kvalitet, 

menade hon. Att de kommunala skolorna ingick i ett gemensamt område innebar enligt 

Olivia att de fungerade som en sammansvetsad grupp, stor och handlingskraftig. Hon 

beskrev ”vi”-känslan som fanns i området, och förklarade att det var ett starkt 

konkurrensmedel för gruppen kommunala skolor för att hävda sig på marknaden.  

 

Denna bild stöddes av en annan områdeschef, Orvar, som i intervju pekade på att den 

föreslagna principen om direkt pengfördelning skulle skapa osäkerhet för både den 

aktuella skolan och de andra skolorna i området. Områdescheferna ställde frågan vad som 

skulle hända om den kommunala friskolan misslyckades. Det skulle enligt chefernas 

mening drabba hela området eftersom det eventuellt skulle innebära att en ny 

omfördelning i områdena skulle behövas. De funderade kring de möjligheter som skulle 

finnas i områdena för att stödja en sådan skola och inte minst dess elever. Både Orvar och 

Olivia poängterade även att det redan fanns mycket kreativitet och nytänkande i de 

kommunala skolorna, och att samla denna kreativitet i områden skulle ge mycket styrka 

åt samtliga skolor. Områdena kunde sägas fylla en viktig funktion för att ge stöd till både 

”svaga” och ”starka” skolor. 

 

En viktig fråga som diskuterades av tjänstemännen var vem som skulle bli den 

kommunala friskolans rektors chef. Enligt gällande regelverk hade varje rektor en chef. I 

det befintliga systemet fungerade områdescheferna som överordnade chefer för de 

kommunala rektorerna. Detta förhållande skulle förändras genom försöket: rektor på en 

kommunal friskola behövde en egen chef eftersom han eller hon inte längre skulle ingå i 

områdesorganisationen. Utbildningskontorets chef Ulf var överordnad områdescheferna 

men han var inte tänkt att bli chef för rektor på en kommunal friskola. Istället bestämde 

sig Utbildningskontoret för att ge chefsuppdraget till en person inom förvaltningen. Den 

personen fungerade som ett mellanled mellan utbildningschefen och den kommunala 

friskolans rektor. Denna position liknade ur en hierarkisk synpunkt den position som 

områdeschefer hade. Dock behövde denne chef inte arbeta med planering och liknande 

uppgifter: en kommunal friskola skulle få bestämma själv. Enligt Urban förväntades 

denne chef ha en passiv roll och enbart ägna sig åt administrativa sysslor som löner och 

ledighet och utvecklingssamtal med rektorn. Så här beskrev denne chef sin nya roll i en 

intervju: ”Jag svävar emellan. Jag har ingen tillhörighet hit eller hit. Jag är inte med på 
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några möten, jag vet inte vad som händer i verksamheterna eller i planeringen. Så på det 

viset är det en märklig organisation. Det har jag påtalat flera gånger att det är 

informationen som inte kommer fram, om det är något möte så vet jag inget om det”. 

 

# rektorerna  

 

Rektorernas personliga egenskaper var avgörande för en skola, oavsett om den var 

kommunal eller fristående, menade de intervjuade. De rektorer som skulle ingå i försöket 

kallades för eldsjälar, risktagare, entreprenörer. Mycket hängde på individen, menade 

man. Ville rektorn komma med i försöket så skulle han eller hon göra sitt bästa och 

försöka få hela skolan med på tåget. Utan en driftig rektor var förändringar dömda att 

misslyckas. Exemplet med Kvintetten, en kommunal skola i ett problemtyngt område 

som gjorde en omvandling och blev mycket populär, nämndes i flera intervjuer som 

exempel på att det kunde finnas rektorer som var så engagerade i sin skola att de gjorde 

det omöjliga möjligt. Det var en skola i ett område med stora sociala problem som i 

många år hade visat låga resultat och som betraktades som en av de minst attraktiva 

skolorna i kommunen. Skolans rektor och personal bestämde sig för att ta itu med skolans 

problem och vända skolans resultat genom att engagera sig och agera tillsammans. De 

skapade en ny stämning på skolan där alla ville vara med och förbättra skolan. Det var 

mycket hårt arbete för dem men de lyckades att genomföra en förändring som hela 

kommunen pratade om. Kvintetten blev en av de mest attraktiva skolorna i staden. En del 

intervjupersoner som tog upp detta exempel ville visa att det gick att prova nya arbetssätt 

bara det fanns engagemang. 

 

Enligt de intervjuade förvaltningstjänstemännen Urban och Uno var samtliga rektorer 

som ansökte om att få bli kommunal friskola väldigt drivande. De ville det bästa för sina 

skolor och visade att de hade stora visioner. Deras engagemang bedömdes av 

tjänstemännen som mycket tydligt. Deras personliga egenskaper gjorde att hela processen 

gick igång. Tjänstemännens uppfattning var att de rektorer som inte ansökte om att vara 

med i försöket inte hade den styrka som krävdes. De vågade inte ta risken. 

 

Klarinettens rektor var mycket medveten om sin roll i processen och beskrev sin ledarstil 

som innovativ och annorlunda i en intervju: 

 

”Jag förespråkar flexibla arbetstider. De ska inte känna att de ska vara här 8-17. Vill de 

gå ut och träna på arbetstid eller göra något annat de behöver, varsågoda, jag ser hellre 

att de gör sitt jobb på sina egna villkor än att de tvingas sitta här. Jag har förhandlat det 

med facket och de är helt på min sida och tycker att det fungerar jättebra. Så jag har det 

stöd som behövs i mitt ledarskap. Jag uppmanar dem att vara kreativa, har de en idé så 

stödjer jag det till hundra procent. Jag försöker skjuta till pengar och anordna annat som 

behövs. Jag tycker inte om monotont arbete. Hela skolan ska präglas av att det finns 

idéer och att de själva tycker att det är okej att komma till mig och berätta om dem. De 

ska veta att de får mitt stöd. Och det gör de. Jag har en medveten ledningsstrategi, det 
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har jag jobbat på. … Det har tagit mig ett år att bygga upp det här förtroendet. Det har 

inte kommit på en dag. Det har kommit steg för steg.  

 

Det är en väldigt stor skillnad mellan mig och andra rektorer. … Nu när vi går in i det 

här försöket vill jag visa alla att det går att vara kreativ och flexibel. [Klarinetten] har 

utvecklats på senare år från att vara en ”dålig” skola till en sådan som elever står i kö 

till. Jag har stora visioner för hur vi kan utveckla det vidare. Jag har massor med idéer 

men jag vill att alla på skolan ska vara med på det.”  

 

Rolfs förmåga att beskriva sitt ledarskap och sina visioner på ett tydligt sätt blev något av 

en symbol för hur ledarskapet i skolan skulle kunna vara. Han ställde upp på intervjuer i 

lokalpressen och försökte smitta andra med sin entusiasm. På möten i arbetsgruppen i 

Rådhuset nämndes Rolf ofta som den figur som skulle ge förändringen ett ansikte. 

 

 # rädsla för att gå tillbaka till hur det var förr 

 

”Sedan finns det en stor farhåga i det också, för 1992 gjorde vi om hela organisationen, 

du vet kanske om det. Då blev varje enhet sin egen så att säga, det hette inte kommunala 

friskolor då men skulle vi haft det begreppet så skulle de hetat kommunala friskolor. Då 

hade de eget över- och underskott och kunde upphandla mycket och hade väldigt stor 

frihet. Jag var rektor då. Vissa verksamheter blev beställare och vissa utförare. Då hade 

man den ekonomiska friheten, anställa kunde man göra fritt och man kunde upphandla 

tjänster fritt, det var VÄLDIGT fritt, friare än den kommunala friskola vi har idag!! 

Sedan kom eftertankens kranka blekhet. Det var många chefer som inte klarade den 

friheten. Jag tror vi hade 25 chefer som var långtidssjukskrivna! Sedan stramade man åt 

det och sa, du får inte ta med hela överskottet utan du ska ha 40 % i någon form av en 

bank så att säga, den restriktionen kom. Och sedan var det mindre och mindre frihet och 

sedan blev det så som vi haft det i stort. Och i samband med det ska jag säga att idag har 

vi ingen långtidssjukskriven rektor. Det kan alltså finnas samband. Och det är sådant 

som utbildningschefen ofta tar upp när man diskuterar det här, att vi har inte 130 chefer 

som klarar det här, hur gör man med dem om man så att säga släpper fritt? Det är den 

erfarenheten man har i backspegeln. Men samtidigt så var det en okontrollerbar frihet 

kan man säga. Det var för stor frihet.” – berättade Uno på Utbildningskontoret. Han 

förklarade att det fanns en historia i Norrköping som man kunde titta tillbaka på och dra 

lärdomar från. Hans uppfattning var att friheten i en skola kunde förknippas med både 

positiva och negativa effekter, och att det var viktigt att se till helheten i den typen av 

omorganisering. 

 

Även nämndens ordförande Stefan (s) nämnde det tidigare försöket med beställar-

utförarmodellen som en tid som få rektorer längtade tillbaka till. Stefan menade att det 

under beställar-utförarmodellen fanns en hel del duktig personal som satt och räknade 

istället för att utveckla verksamheten. Enligt hans uppfattning kunde vissa tolka försöket 

med kommunala friskolor som ett steg tillbaka till tiden då man blev hänvisad till siffror.  
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 # de skolor som inte sökte 

 

En av de skolor som inte ansökte om att bli kommunal friskola var Klaveret. I en intervju 

med skolans rektor Rickard framkom det att skolan varken uppmanades att söka eller 

ville söka. Enligt Rickard såg varken han själv eller personalen på skolan någon större 

värde i att bli kommunal friskola. Det fanns fler orsaker till detta. För det första menade 

Rickard att Klaveret hade stora ambitioner på att utveckla sin förskoleavdelning, och 

eftersom förskolan delvis omfattades av andra styrprinciper än grundskolan skulle det 

vara svårt att förena de olika kraven i en kommunal friskola. För det andra förklarade han 

att den ovisshet och otydlighet som fanns i processen var en påtaglig faktor för att han 

skulle tveka på idén. Han förklarade även att tiden inte var mogen för många skolor i 

kommunen. De insåg inte behovet av förändringar och uppmuntra de inte varandra att 

satsa på försök att omorganisera sina verksamheter. Klaveret hade ett gott rykte och ville 

enligt Rickard inte riskera att förlora det genom att vara annorlunda och ifrågasättas. 

Rickard påpekade även att det var ett bra initiativ och att han hoppades på att idén skulle 

förankras så att fler skolor skulle inse att de behövde förändras för att överleva. 

 

Även Rakel, rektorn på den kommunala skolan Kantaten, förmedlade en bild där 

otydligheten var den avgörande faktorn i processen. Kantaten hade enligt Rakel en 

etablerad och tydlig profil och behövde därmed inte ”bekräfta sig” i konkurrensen. 

Kantaten drog till sig elever från familjer med väldigt olika bakgrund. Eftersom skolans 

arbete byggde på de värderingar som underbyggde skolans profil var det viktigt för 

skolan att värna om det budskap som skickades ut till eleverna. Det som Rakel såg som 

lovande i försöket med kommunala friskolor var förändringen i sättet att fördela resurser 

och att kunna planera sin budget. Dock var frågan om budgeten inte den som diskuterades 

i skolans korridorer, förklarade hon. Kantaten ingick i ett område som Rakel beskrev som 

en stark gemenskap där de olika kommunala skolorna kunde få stöd i alla frågor inklusive 

budgeten.  

 

Både Rickard på Klaveret och Rakel på Kantaten förklarade att de var intresserade av 

utfallet med kommunal friskola och att de var öppna för möjligheten att om en tid ansöka 

om att bli kommunal friskola. Deras förhoppning var att det skulle bli tydligare vad det 

skulle innebära att vara kommunal friskola. De var även tydliga med sin förhoppning om 

att inte förlora det samarbete som fanns i områdena. 

 

På Kadensen förmedlade rektorn en bild av att det redan fanns mycket kreativitet på 

skolan som gjorde att de inte direkt kände att de behövde en formell förändring av 

skolans status. Lokaltidningarna beskrev Kadensen som ett exempel på en kreativ och 

framåtriktad skola. Trots politiska ambitioner att skolor som Kadensen skulle komma in i 

försöket och därmed få ett lyft, blev det inte så. 
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#  friskolerektorerna om idén med kommunala friskolor 

 

De friskolerektorer som intervjuats visade sig ha begränsad information om försöket med 

kommunala friskolor. Framför allt var det tydligt att det ofta saknades intresse för 

försöket från friskolornas sida. Införandet av en kommunal friskola uppfattades inte som 

någon större förändring av rektorerna eftersom de förknippade denna organisationsform 

med kommunala skolor. 

 

Det fanns rektorer som tidigare hade arbetat på kommunala skolor i Norrköping och hade 

den kommunala erfarenheten att relatera till, men just kommunala friskolor var något nytt 

för dem. Robert på Fagotten hade varit rektor på en kommunal skola och hade varit 

inblandad i initieringsstadiet då begreppet kommunal friskola kom på tal. Enligt hans 

uppfattning var det en spännande idé att ge den kommunala skolan mer självstyre. Som 

före detta rektor på en kommunal skola upplevde han att det saknades både möjlighet och 

vilja att ta eget ansvar inom de enskilda skolorna. Robert visade tydligt i en intervju att 

han inte längre var intresserad av vare sig den kommunala skolan eller den kommunala 

friskolan. Han framförde att han hade en helhetssyn på alla skolorna i kommunen och 

beskrev försöket med kommunala friskolor som ett steg i rätt riktning. Han berömde 

politikerna för ett bra initiativ och uttryckte sin förhoppning om att det initiativet skulle 

utmynna i att den stelbenta kommunala byråkratin skulle börja smälta och förändras. 

Samtidigt menade Robert att friskolorna i gemen inte var speciellt intresserade av det som 

pågick i den kommunala skolan. För hans friskolas del spelade det ingen större roll om 

någon kommunal skola skulle bli friskola eftersom en kommunal friskola fortfarande 

skulle vara kommunal och därmed agera utifrån kommunala premisser. Robert förklarade 

att hans friskola inte såg kommunala skolor som sina konkurrenter. Enligt honom var det 

viktigare att tänka på sin egen skolas utveckling än att grubbla över vilka konkurrenter 

man hade och vad de sysslade med. 

 

Andra friskolerektorer visade både ointresse och intresse för försöket med kommunala 

friskolor. De uttryckte försiktig optimism och menade att de välkomnade tanken men 

visade samtidigt stor tveksamhet. På Flöjten tyckte man att det var otydligt vad som 

menades med en kommunal friskola. Frågan ställdes däremot om huruvida satsningen 

enbart handlade om en politisk ambition utan någon större förankring eller om det också 

handlade om ändrad praktik: 

 

”Vi tycker att kommunala friskolor bara är bra. Det är bra att flytta makten och låta folk 

prova sina vingar. Men jag tror inte det innebär någon större förändring i praktiken. 

Räcker det med att byta namn? Strukturerna kräver mycket mer. Vad innebär det 

egentligen? Jag ser ingen riktig förklaring … En kommunal friskola är egentligen en 

politisk markering från socialdemokraternas sida, de vill förnya sig och skapa något nytt. 

Det är bara bra att de gör något för att utveckla den kommunala skolan.” – förklarade 

Flöjtens rektor. 
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Urvalet  

I mars 2007 fick några rektorer ett mail från Urban på Utbildningskontoret. Enligt mailet 

var tiden inne för en avgörande diskussion om urval bland försökskandidater. Vid den 

punkten hade Utbildningskontoret fått intresseanmälningar från sex skolor som ville ingå 

i försöket. Utbildningskontoret skulle enligt nämndens uppdrag presentera ett förslag på 

vilka tre skolor som skulle ingå i försöket. Först skulle kontoret göra ett förslag och ha en 

presentation för fackliga representanter i april för att sedan lägga fram det slutliga 

förslaget till beslut till BUN på aprilsammanträdet. Innan sammanträdet i nämnden ville 

Urban och den politiska arbetsgruppen inom kort träffa de sex sökande 

skolrepresentanterna för att diskutera deras förväntningar och visioner. I april 2007 

samlades några av de inbjudna rektorerna i Rådhuset för att ha en sista dragning med 

programsekreteraren. Eftersom kallelsen till mötet gick ut bara några dagar innan var det 

inte självklart att samtliga inbjudna rektorer skulle ha möjlighet att komma. Rolf på 

Klarinetten var dock den enda som var frånvarande. Vid mötet diskuterades 

urvalsprinciper, tidplan för start och uppföljning, verkställighetsplanering, chefsfrågor 

och konsekvensanalys. Man gjorde preliminära beräkningar. Rektorerna fortsatte ställa en 

mängd frågor till Urban. Ekonomin hamnade på första plats bland frågorna. Mötet 

präglades av att det fanns fler frågor än svar. Urban reflekterade över det senare i en 

intervju och uttryckte sin känsla av att ekonomin återigen överskuggade allt annat. 

Det faktum att Rolf inte deltog i detta viktiga möte gjorde att hans skola inte fick 

utrymme i diskussionen. Detta tolkades av tjänstemännen som ointresse vilket visades i 

tjänsteskrivelsen som kom ut några dagar senare. 

”[…] Den arbetsgrupp som arbetat med frågan och där en förvaltningsekonom, en jurist, 

en sakkunnig i avtal och arbetsrätt från personalkontoret samt en programsekreterare 

från Utbildningskontoret ingått, har tagit in intresseanmälningar från skolor, träffat 

chefer och personal på några av de intresserade skolorna samt informerat de fackliga 

organisationerna. Intresseanmälningar kom från [Kornetten, Kvartetten, Kammarkören, 

Klarinetten, Kontrabasen och Montessoriklasserna på en av dessa skolor]. 

 [Då] inbjöds dessa sex skolor till en gemensam genomgång av förutsättningarna för 

försöksverksamheten. Samtliga utom [Klarinetten[ var representerade. Vid mötet 

diskuterades vilka urvalsprinciper och förväntningar som de olika skolorna har på 

försöket med kommunala friskolor. Huvudfrågor angående urvalsprinciper var: ekonomi, 

geografisk spridning, måluppfyllelse, chefernas och personalens engagemang. Av dessa 

principer är det enligt arbetsgruppens uppfattning den sista punkten, chefernas och 

personalens engagemang, som bör avgöra vilka skolor som ska ges möjlighet att delta i 

försöket.  

Mot bakgrund av dessa synpunkter anser arbetsgruppen att [Kontrabasen, Kvartetten 

och Kornetten] uppfyller kriterierna. Även [Montessoriklasserna] uppfyller principen … 

Förslaget till beslut innebär att 4 skolor erbjuds delta i försöket…” 
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Ur tjänsteskrivelsen framgår det att Utbildningskontorets arbetsgrupp bedömde fyra av 

sex sökande skolor som lämpliga. Det framgår även att ekonomin hamnade på första plats 

i diskussionen. 

 

Nio dagar senare fattade nämnden sitt beslut om Norrköpings första kommunala 

friskolor:  

 

”BUN beslutar ge följande skolor i uppdrag att i samarbete med utbildningskontoret 

påbörja verkställighetsplanering för försöksverksamhet med ”Kommunala friskolor”:  

[Klarinetten, Kammarkören, Kontrabasen, Kornetten, Kvartetten, Montessoriklasserna] 

Försöksverksamheten startar 2008-01-01 och pågår till och med 2009-12-31 med 

möjlighet till förlängning. […] Efter fackliga förhandlingar har arbetsgivare och de 

fackliga organisationerna kommit överens om att erbjuda samtliga sex skolor som anmält 

intresse möjlighet att delta i verkställighetsplaneringen”.  

Beslutet skiljde sig således från förslaget: i förslaget fanns det fyra skolor medan 

nämnden beslutade om att alla sex skulle ingå i försöket. Folke (fp) förklarade i intervju 

att nämnden inte ville gå på tjänstemännens förslag och endast inkludera fyra skolor: 

”Det försöket riktade sig till alla… och då höjde vi ribban i nämnden och sa, låt alla sex 

vara med, vi vill ju inte sålla bort två stycken”. Dessutom skulle sex skolor utgöra ett mer 

representativt underlag för framtida utvärderingar innan modellen skulle tillämpas på 

samtliga skolor i Norrköping. 

Folkpartister och moderater yrkade vid sammanträdet på tre år som försöksperiod samt 

även möjlighet för fler skolor att ansluta sig till försöksverksamheten under perioden. 

Politiker från vänsterpartiet uttryckte däremot sin försiktighet och menade att det räckte 

med två år och det bestämda antalet skolor. Det uppfattades som två förslag varvid 

nämnden hade en diskussion. Förslaget i enlighet med vänsterpartiets önskemål bifölls. 

Senare i september utarbetade Urban och arbetsgruppen en arbetsordning för den 

kommunala friskolan. 

 # en skola 

 I november fattade BUN beslutet ”att BUN ger [Klarinetten] i uppdrag att från och med 

2008-01-01 starta försök som kommunal friskola. Försöket ska pågå i två år”.  

 

Beslutet gällde Klarinetten som visade sig vara den enda skola som fortfarande var 

intresserad av att bli kommunal friskola. Det kan noteras att det inte fanns någon 

bakgrundsbeskrivning av de andra fem skolornas avhopp i det kommunala protokollet. 

 

Bakgrunden till försöket med kommunala friskolor beskrevs i beslutsprotokollet med 

hänvisning till den omfattande förändringsprocess som politikerna tyckte sig se:  

”Nationellt och i många kommuner finns ett tydligt stöd för att utveckla och pröva nya 

driftsformer inom utbildningsområdet. Ökad kvalité och ökad måluppfyllelse är det 
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grundläggande syftet för beslutet att införa fristående kommunala grundskolor. I en 

kommunal friskola ska beslutsvägarna förkortas och möjligheterna till snabba beslut öka. 

Genomgående i de försök som pågår i landet är att man upplever att man ett har större 

frirum och kan öka måluppfyllelsen genom att ta ett större självständigt ansvar för beslut 

rörande verksamheten. Ett motiv för att kommunen ska starta försök med kommunala 

friskolor är att utveckla en starkare samverkan med det kringliggande samhället i form 

av en verksamhetsstyrelse, samt att öka graden av decentralisering.  

Syftet med en kommunal friskola i Norrköpings kommun är att: • höja den pedagogiska 

verksamhetens kvalité; • öka måluppfyllelsen; • öka medarbetarnas engagemang, 

inflytande och delaktighet; • förkorta beslutsvägar och öka möjligheterna till snabba 

beslut; • stimulera verksamhetsutveckling och okonventionella lösningar; • öka elevers, 

föräldrars, personal och arbetslivets inflytande och delaktighet i skolans arbete; • ge ett 

mentalt energitillskott.  

För att åstadkomma detta erbjuds [Klarinetten] ett större frirum och självständighet, 

befogenheter och ansvar jämfört med traditionellt drivna skolenheter i Norrköpings 

kommun.” 

Beslutet innehöll även en beskrivning av förutsättningar som skulle gälla för Klarinetten. 

Skolan skulle få ersättning från Utbildningskontoret efter modellen volym och struktur. 

Ersättningen skulle betalas ut enligt faktiska förhållanden varje månad. Verksamhetens 

eventuella överskott fick föras över till nästkommande budgetår och eventuella 

underskott skulle återbetalas till kommunen inom två år. En beskrivning av 

verksamhetsstyrelsens sammansättning och uppgifter bifogades. Där framgick det att 

styrelsen inte hade något budgetansvar utan det ansvaret låg på rektorn. Klarinettens 

personal skulle omfattas av samma avtal och trygghetsvillkor som andra kommunala 

skolor och hade tillgång till samma vikariebank. Med stöd i Skollagen fick Klarinettens 

rektor samma befogenheter som en områdeschef. En hierarkisk nivå togs således bort för 

skolan. Försöket skulle pågå under 2008-2009 och nämnden påtalade sin rätt att avbryta 

försöket i början av 2009, det vill säga redan efter ett år. Försöket skulle även utvärderas 

av kommunen. 

Diskussioner om varför det blev en skola kvar i försöket verkade vid den tidpunkten ses 

och höras överallt, både i tidningarna och i Rådhuset. Några punkter trädde fram i 

intervjuerna och på möten: 

 

# ekonomin 

 

En upprörd Folke (fp) visade öppet sin besvikelse över utfallet: ”Och sedan hamnar vi i 

ett sådant läge som idag att det bara är en som är intresserad. Och det ät lite synd för av 

ideologiska skäl så tror jag att det är bra med självbestämmande, och helst skulle jag 

vilja att alla skolor hade det så, men… Sedan känner jag mig väldigt självkritisk också, 

för när fem hoppar av så måste det vara något fel i det.  

 Olga: Vad är det tror du?  
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Folke: Ja, precis, vad är det? Jag tror, eller jag är ganska säker på att det handlar 

väldigt mycket om hur vi delar ut pengar till verksamheter.” Folkes uppfattning var att 

processen hade brustit på två ställen: ekonomiska förutsättningar och den generella 

trögheten.  

 

Även Mia (mp) uttryckte sin häpenhet över utfallet och menade att ekonomin utgjorde en 

av försökets utgångspunkter men blev en avgörande del av utfallet: ”Jag frågade [Urban] 

varför de hoppar av, och det är ekonomin säger de. Ja, men det var ju ekonomi som 

gjorde att de kommunala skolorna kände orättvisa mot friskolorna! Att friskolorna har en 

större frihet att påverka sin vardag, att föra över ekonomin från ett år till ett annat, inte 

det här snäva med ett år utan flerårsbudgetar. Det är mycket enklare att jobba med, plus 

större frihet att fatta egna beslut, att man slipper mellannivån och lyder direkt under 

nämnden så att man har större valmöjligheter”. 

 

Även rektorerna var besvikna. ”Visst var det ekonomin som gjorde det. Hade vi vetat det 

från början hade det varit helt annorlunda. Men det var ingenting vi fick veta i början 

utan vi trodde ju att vi skulle få något som vi kunde börja med och utgå ifrån. Det kom så 

sent i processen, det ekonomiska dråpslaget”, - berättade en av rektorerna som hoppade 

av försöket. 

 

 # rädslan för isolering 

 

Rebecka vars skola hoppat av försöket menade i en intervju att det uppfattades som ett 

dåligt tecken att det bara var 6 skolor av 50 som anmälde sig till försöket. Enligt henne 

rådde det stor osäkerhet bland de kommunala rektorerna om varför vissa skolor nappade 

på förslaget och vissa inte, men en möjlig förklaring kunde vara att många kommunala 

rektorer upplevde att de skulle bli isolerade om de blev kommunal friskola. De skulle få 

jobba ensamma, ha mycket stressade förhållanden och klara sig utan stöd. Bland 

rektorerna var det enligt Rebecka en del som tänkte på den gamla beställar-

utförarorganisationen och hur svårt det var att arbeta på den tiden.  

 

Rolf pekade på den osäkerhet som det skulle innebära att den kommunala friskolan skulle 

få möjlighet att ta in elever från hela kommunen. Man skulle ta elever från de andra 

kommunala skolorna och därmed skapa ett konkurrensförhållande. Samtidigt fanns det 

osäkerhet om vilka gemensamma satsningar som gällde respektive inte gällde den 

kommunala friskolan:  

 

”Skulle jag göra en bra verksamhet så skulle en annan skola tappa elever, och plötsligt 

skulle vi konkurrera med varandra. Och man var inte säker på vilken del jag skulle ta av 

kommungemensamma utbildningar. För det var det de sa i Linköping ju, att de blev 

behandlade som paria av de andra kommunala skolorna, för plötsligt var man med på 

utbildningar och var med och åt den gemensamma kakan men man var inte med och 

betalade den. Och det är typisk svensk avundsjuka… Man har en annan 

förvaltningsmodell för en kommunal friskola men man tillhör fortfarande kommunen. 



149 

 

Men en del kan inte skilja på äpplen och päron”, - berättade Rolf. Han förklarade att det 

var viktigt för både de deltagande skolorna och administrationen att försäkra att det fanns 

stöd och förståelse för satsningen inom hela organisationen. Utan att skapa förståelse 

skulle det vara omöjligt att genomföra försöket, menade Rolf. 

 

 # engagemanget 

 

Många respondenter hänvisade utfallet till de personliga egenskaperna hos Klarinettens 

rektor. Han beskrevs genomgående som engagerad, framåtriktad och drivande. Han 

nämndes ofta som den viktigaste faktorn i hela försöksprocessen: utan denne individ hade 

processen blivit helt annorlunda. Rolfs ledarskap framhävdes som mycket tydligt och 

stimulerande. Vissa tillskrev det till hans förflutna inom militären och de metoder som 

han kunde ha tagit därifrån. 

 

Det fanns även de rektorer som menade att de var väldigt engagerade med både personal 

och föräldrar redo att börja arbeta som kommunal friskola. Engagemanget räckte dock 

inte så långt att man kunde förbise den ekonomiskt ofördelaktiga situation som det skulle 

innebära för deras skolor. Rebecka och Ronja beskrev det som att ekonomin ströp 

engagemanget. Men de förklarade även att de såg processen som en lärdom för både sina 

skolor och för politikerna och tjänstemännen: de hoppades på att utfallet skulle tolkas 

som att förändringarna i resursfördelningssystemet var nödvändiga om en förändring 

skulle komma till stånd. Med tanke på politikernas stora vilja att ha fler kommunala 

friskolor, förklarade Rebecka, var det inte en omöjlighet att systemet skulle förändras till 

att stödja och inte strypa engagemanget. Hon såg fram emot utvecklingen där nya 

möjligheter skulle erbjudas så att hennes skola skulle bli kommunal friskola i framtiden. 

Denna bild stöddes till stor del av andra intervjuade rektorer. 

 

De kommunala rektorernas engagemang ställdes i flera intervjuer i relation till vikten av 

engagemang hos skolpersonalen. Det diskuterades även på arbetsgruppens möten. Många 

menade att personalens intresse för verksamheten i själva verket var viktigare än den 

organisatoriska lösningen. ”Ska en skola lyckas med att ha elever som tycker att det är 

kul att gå i skolan och får bra betyg så ligger det på lärarna. Sedan kanske det spelar 

mindre roll med pengar utan är det rätt personal och rätt ledare så lyckas det. Så är det 

överallt på alla arbetsplatser. Är det rätt kombination av rätt folk som jobbar med rätt 

ledare så kan man uträtta stordåd”, resonerade Mia (mp). Även Veronica (v) 

reflekterade över detta i en intervju och förklarade att det enligt hennes uppfattning inte 

spelade någon större roll om skolan skulle heta kommunal friskola eller bara kommunal: 

förändringar kom inte till stånd av skolans titel utan av engagemanget hos skolans rektor 

och personal: ”Jag hör lite elaka rykten om att det är väldigt svårt att förändra saker och 

ting, eftersom det kommer unga och nya som vill göra en massa saker och sedan finns det 

någon som jobbat i 20-30 år som tycker att så här har vi alltid gjort och som kanske inte 

har någon lust att lägga ner en massa krut på förändringar. Jag vet inte om det är elaka 

tungor eller om det faktiskt är så, men jag tror att det är både och. Är det så, spelar det 

ingen roll vilken entusiastisk rektor man har, det blir ingen förändring om inte lärarna 
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som jobbar där är med. Och då blir det istället rektorn som bränner ut sig (skratt). De 

tröttnar. Det är många unga lärare som byter jobb. Så det är svårt att få till en 

förändring. Och man säger att offentlig sektor är så trög, men jag tror inte att det beror 

på att man är offentlig utan man skulle ju kunna förändra saker och ting. Det beror 

mycket på hur saker och ting presenteras, om det verkar jobbigt… Allt nytt är väl läskigt. 

Det är skönt att ha det som det är, så vet man hur det är och hur det funkar och vad man 

har för plats osv. All förändring är ju svår”. 

 

Flera intervjupersoner pekade på att engagemanget inte bara handlade om att bli 

kommunal friskola. Det handlade om att verkligen vilja förändra sin skola. Ett 

återkommande exempel som nämndes i flera intervjuer var Kvintetten som visade att det 

gick att förändra en ”problemskola”. Kornettens rektor, som hoppade av försöket, var 

exempelvis en av de som förklarade att viljan att förändra och förbättra inte 

nödvändigtvis hängde samman med att vara kommunal friskola, även om det hade 

underlättat en del förändringar. Kornetten skulle fortsätta utvecklas trots avhoppet, 

menade rektorn. Flera rektorer påpekade att de uppfattade försöket med kommunala 

friskolor som ett tecken på att förändring i kommunala skolor var något som skulle 

eftersträvas i fortsättningen. 

 

Samtidigt menade en del att titeln kommunal friskola i sig betydde ganska mycket i 

sammanhanget även om man tyckte att det gick att genomföra förändringar inom det 

befintliga systemet. Rektorerna på både Kornetten, Kvartetten och Kontrabasen 

förklarade att ”fri”- biten var det lilla extra som behövdes som ett slags legitimation för 

skolan att verkligen ta nya tag. Rebecka menade till exempel att de föräldrar som 

funderade på att flytta sina barn till friskola reflekterade kring det och visade att friheten i 

titeln var viktig. Det symboliserade förnyelse och engagemang. Rolf på Klarinetten 

förklarade också i intervju att det var viktigt att förknippas med frihet redan i titeln. Med 

han menade också att en sådan titel ställde krav på skolan på att verkligen leva upp till 

förväntningarna och göra något nytt och annorlunda, att vara fri i sitt tankesätt och i sitt 

förhållande till omvärlden. 

 

En bild som trädde fram i både Urbans, Ulrikas och några rektorers och områdeschefers 

berättelser var att det saknades engagemang från Utbildningskontorets högsta ledning. 

Tjänstemännen på kontoret upplevde att de fick friheten att utforma arbetet på egen hand 

men att det även innebar avsaknad av en konkret målsättning och en tydlig styrning från 

ledningens sida. Dessa respondenter beskrev att de gärna hade sett mer stöd och 

uppmuntran i sitt arbete. Att skapa, förmedla och förankra nya organisatoriska lösningar 

var enligt dem en process där det behövdes ett tydligt stöd från ledningens sida. Urban 

påpekade i intervjuer att det blev en av de centrala frågorna i processen där otydligheten 

och avsaknad av stöd skapade tröghet och bidrog till ett för många icke-önskvärt utfall i 

arbetet med kommunala friskolor. 

 



151 

 

Medan oppositionspolitikerna, miljöpartiet och till stor del socialdemokraterna betraktade 

utfallet som ett bakslag och undrade vad som hade gått snett, menade exempelvis 

Veronica (v) att utfallet inte nödvändigtvis behövde innebära ett misslyckande: 

 

”Olga: Ser du det som ett misslyckande att det bara är en skola kvar? 

Veronica: (funderar) Nej… Det som jag ser som ett misslyckande i så fall är att det är de 

skolor som skulle behöva det som inte blir det. Det finns skolor som skulle behöva en 

chans till nystart. Men vill de inte så vill de inte. Då har vi provat. Ett försök är ett 

försök… Nej, inte ett sådant misslyckande. Jag tycker inte att det finns något egenvärde i 

att bli kommunal friskola, eller att vi måste ha ett antal sådana. Nej, det tycker inte jag 

ska finnas. Vi har lagt ut ett erbjudande, ingen vill ha det, okej, fine”. 

  

# motståndet 

 

En observation som framfördes var att rektorernas relation till sin områdeschef var en 

problematisk fråga i sammanhanget. Urban nämnde vid flera tillfällen att han upplevde 

att områdescheferna var motvilliga till idén med kommunala friskolor. Han pekade främst 

på att informationen som gick till både rektorerna och områdescheferna var otillräcklig 

för att områdescheferna skulle kunna känna sig trygga i diskussioner. Även 

resursfördelningen nämndes som en bidragande faktor: ”jag kan hävda att de andra 

skolorna hoppade av för att de var rädda för områdescheferna. Plus ekonomin, den 

förändrade allt”, - sa Urban. 

 

Denna bild bekräftades av en rektor som valde att hoppa av: ”Och jag ska säga så här, 

att jag hade en chef som var en aktiv motståndare! Min områdeschef. Vi var på ett möte 

och där vi som tre skolor som lämnade in intresseanmälan fick inför hela gruppen göra 

avbön och höra ”ni som inte vill vara med oss övriga”. Vi blev totalt uthängda, utpekade. 

Så vi blev totalt… för vi skulle inte få dem som chefer och vi skulle gå ifrån den 

organisation som gällde, och det systemet… [Urban] var någorlunda med på det tyckte 

jag såhär, men det fanns väldigt stor tveksamhet hos alla mellanchefer och så. Så det 

kändes inte som att, kul, nu är det någon som vill göra något, utan det var tyst motstånd 

mot det här. Det var förskräckligt. Så vi kände att på mötena, där sitter våra kolleger och 

säger att, ni vill inte vara ihop med oss, som strejkbrytare eller något. Riktigt allvarligt 

alltså. Och det här är också en del av varför det inte blev någon framgång i Norrköping. 

Jag kan säga så här, jag skulle definitivt ställa upp på det, jag är fortfarande med på 

själva idén, men jag känner att det kostar på rent socialt. Det var både områdescheferna 

och rektorerna, och rektorerna tittade snett på oss och trodde att vi skulle få någon 

gräddfil eller något. Och ser det bara som ett sätt för min enhet. Så det har varit en 

konflikt mellan den lilla skolans individuella perspektiv och den stora organisationen… 

Jag tyckte det var jättetungarbetat.”. 

 

Några intervjuade rektorer visade att de uppfattade den osäkerhet som rådde inom 

tjänstemannakåren som ett slags motstånd i processen. Det fanns tjänstemän som visade 

att de inte såg på sin roll som stöd i processen utan snarare som ett hinder. Både Ulrika 
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och Ursula i centralförvaltningen reflekterade kring sin roll i processen och menade att 

den otydliga uppgiften och den svåra utmaningen gjorde att de hamnade i en position där 

de uppfattades som otydliga och förändringsobenägna av andra. ”Det är mycket prat om 

ekonomi nu, allt annat har hamnat i bakgrunden, alla vill räkna pengar. Jag vet att det 

var stora visioner i början men när jag skulle räkna på det och presentera det för 

skolorna så försvann det ganska fort. Jag tycker inte att det har varit klokt att ge dem en 

illusion. Det har ju visat sig att de skulle förlora pengar på att gå med. Då är det klart att 

de inte vill. Den här frågan borde kommit tidigare.” – förklarade Ulrika i en intervju. 

 

# långdragen process 

 

”Om man nu tänker tillbaka så har det varit så segt! Vi har pratat om samma sak varje 

gång och inte kommit någonstans. Och vi har ju känt att det har varit ett motstånd på 

högre nivå, från förvaltningen kring det här. Det har nästan uttalats. Eftersom vi aldrig 

kom någonstans, vi kom ju ingenstans! Det var ju möte och möte och vi fick aldrig svar 

på våra frågor, utan det var samma frågor och samma, vi vet inte, det ska vi ta reda på. 

Så det var en jättelång process innan vi skulle säga ja eller nej…. De var i stort sett 

oförberedda. Det märktes att de ute på förvaltningen som jobbade med det här inte fick 

något stöd, så de kom ingenstans. Så när vi ställde frågorna så hade de inga svar. Och vi 

rektorer ställde mycket frågor men fick inte svar, och då skulle man gå tillbaka till 

utbildningschefen och högste ekonomiansvarig… Ja, det var en jätteseg process. Alldeles 

för lång, det tog ju över ett år, jättelång tid. Sedan sköts det upp ett halvår. Ja, det blev ju 

inte trovärdigt till slut, man tappar ju respekten för frågan till slut. För vi var ju 

förberedda, vi hade varit på många studiebesök och hade tagit reda på väldigt mycket, vi 

hade föräldrar, vi hade personalen med oss, det var egentligen bara att sätta igång.” – 

berättade en besviken kommunal rektor om den långdragna processen och avhoppet. 

”Det var som [i boken], till slut var det ingen kvar. Det är ekonomin det handlar om. Det 

går inte att börja en kommunal friskola med en konkurs liksom, man måste ha rätt 

förutsättningar. Och att det fanns motstånd i organisationen mot kommunala friskolor, 

det var ganska klart. De som hade jobbat med [Urban] tyckte nästan synd om honom, det 

var inte kul att jobba med ett sådant här projekt, och lägga mycket tid, så det hade inte 

varit så enkelt för honom.” 

 

En likadan reflektion framfördes av andra rektorer. Rektorerna målade upp en bild av en 

långdragen och otydlig process där det fanns fler frågor än svar:  

”Jag fick en känsla av att kommunen inte riktigt var mogen att göra samma sak som i 

Linköping. Man hade inte koll på var det innebar. Jag gick på ett antal möten och kände 

att det här är ganska fruktlöst. Man visste inte hur det skulle bli, vilka elever vi skulle få 

lov att rekrytera. I det här försöket skulle den stora bonusen vara att jag skulle få ett 

upptagningsområde från hela Norrköpings kommun… då kunde alla elever, oavsett var 

de bodde, söka till min skola beroende på att jag kunde erbjuda någonting. Men det där 

var man inte riktigt mogen för.” 
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”Vi fick veta allting ganska sent och processen var sååå seg så vi fick inte… alltså den 

processen på Rådhuset var en fullständig katastrof. För jag gick på vartenda möte och 

det hände ingenting mellan mötena! Och jag är en sådan som vill gå på möten där det är 

förberett och det ska vara noga, jag tänker strategi och strategiskt på något sätt… Det 

var inte genomtänkt, inte genomarbetat. När enbart en skola hoppar på så tycker jag att 

det här är en signal om att processen inte är lyckad.” 

 

# synliggörande av det befintliga 

 

Genom processen upptäckte deltagarna att de flesta var omedvetna om att det förekom 

stora skillnader mellan områdena när det gällde metoder att omfördela elevpengen till 

verksamheterna. Det visade sig att varje områdeschef hade sina egna metoder och utgick 

ifrån egna preferenser. Det kom som en överraskning enligt flera intervjuade. Det visade 

sig bland annat att det belopp som skulle kunna tillfalla en kommunal friskola behövde 

ställas i relation till det belopp som respektive kandidat fick av sin områdeschef. Så 

beskrevs det av en deltagande rektor: 

 

”Hela tiden handlade det om hur mycket pengar vi skulle få, vad man skulle räkna in i 

den summan och inte. Och det var nya saker hela tiden… Man fördelar pengar väldigt 

olika inom områdena i stan vad vi förstod sedan. Att det är cheferna i Norrköpings 

kommun som säger att det är lite olika skolor, det är olika sätt hur man fördelar… Olika 

områdeschefer har löst pengautdelningen på olika sätt, och det var det här som blev 

synligt i den här gruppen. Hade jag varit rektor med den områdeschefen hade jag fått 

mer pengar för hon bedömde andra saker än min områdeschef gjorde. Och det var de 

sakerna som vi fick syn på. Det var mörkt, det pratade man inte om.” 

 

# osäkerhet om framtida slutsatser 

 

En del politiker uttryckte sitt missnöje med att den enda kvarvarande skolan fick fortsätta. 

Att bara ha en kommunal friskola skulle inte visa något eftersom det helt berodde på 

skolans individuella förutsättningar. Mia (mp) resonerade: ”Om man nu ska göra ett 

sådant försök så ska man ha med några skolor, men EN tycker inte jag man kan dra 

slutsatser ifrån. Det sa jag till [Urban] att det verkade konstigt. Nej sa han, vi kan köra 

med en. Jag vet inte. Vi har inte sagt att vi avbryter om det är en skola, det är inte sagt 

att det ska finnas en minimigräns på 3 eller 4 skolor som ska vara med, nej. Vi sa att vi 

skulle genomföra ett försök med fristående skolor och ägna hösten åt att titta runt och 

informera och prata med de här rektorerna mer exakt hur det här avtalet ska se ut och 

hur förutsättningarna ska vara.[…] Men det är ett försök med några så att vi ska kunna 

se skillnader. Om man gör ett försök ska man kunna komma tillbaka och analysera det 

och dra slutsatser och tänka vad det kan innebära att vi ska ändra hela organisationen, 

sluta kalla det för kommunal friskola och alla kommunala skolor får samma 

förutsättningar som de vill ha, om det blev så mycket bättre eller vad som blev sämre. 

Därför är det bra att göra ett försök så att man kan dra slutsatser.” 
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Politikerna var tydliga i sitt beslut med att de hade möjlighet att gå in och avbryta 

försöket om Klarinetten inte skulle lyckas med att sköta sitt uppdrag. Men möjligheten 

för Klarinetten att gå tillbaka ”på egen hand” var något som enbart diskuterades i 

korridorerna. Det var inte många som tvivlade på Klarinettens förmåga att klara sig på 

egen hand. Diskussionen handlade nästan inte alls om möjligheten att Klarinetten kunde 

ta steget och bli friskola efter försöksperioden. Fritiof (fp) reflekterade om möjliga 

framtidsutfall på följande sätt i en intervju:  

 

”Olga: Står kommunens dörr öppen för [Klarinetten] om de själva vill komma tillbaka 

till det kommunala? 

Fritiof: Ja, det tror jag. 

Olga: Och å andra sidan kan det bli så att om två eller fyra år säger de på [Klarinetten] 

att nu har vi fått smak av frihet och vill bilda friskola. 

Fritiof: Haha, då blir det liv, då blir det liv. Om vi skulle få bestämma, om vi var i 

majoritet, då tror jag absolut att de får knoppa av sig om de vill det. Om de själva vill 

det, personalen och föräldrarna som är med då, men det är därifrån det måste komma. 

Är det nuvarande majoritet så tror jag att det blir nej. Det är väl det som jag ser som ett 

möjligt hinder för fortsatt utveckling, om det går bra för [Klarinetten], det är 

vänsterpartiets ökade inflytande att de vill bromsa den typen av frihet eller valfrihet även 

på andra områden, så det kommer inte att gå alltför snabbt på det här området heller nu 

när de har sitt ord med i laget”. 

 

Rolf på Klarinetten berättade i intervju att det faktum att hans skola blev den enda 

kommunala friskolan gjorde att de övriga rektorerna inte fick driva igenom ändringar 

som de hade hoppats på. Rektorerna i försöket agerade på Utbildningskontorets 

premisser, förklarade han, och tolkade utfallet på följande sätt: 

 

”Så det var så, att om jag går med i det försöket så rullar det på utifrån de premisser som 

fanns då. Om jag inte hade gått med så hade de förmodligen sagt, njaa, det funkar ju inte 

för det är inte en enda skola som vill gå med, så då måste vi göra ett omtag på hela 

situationen. Vi kanske ska in med mer pengar, eller vad är det vi kan förändra för att få 

det här försöket att rulla på. Men i och med att jag gick med så förändrade de ingenting. 

Då tänker man, det var ju synd att [Rolf] inte också hoppat av, för då hade vi kanske fått 

ett bättre deal som kommunala friskolor. Men det är bara mina tankar, ingen har sagt det 

till mig. Så det blev ingen bojkott eftersom jag kom.” Rolf uttryckte att han kunde förstå 

hur det kändes för de andra rektorerna att inte få låta sitt engagemang och sin kreativitet 

komma fram. Hans diskussion handlade främst om de lärdomar som politikerna kunde 

dra av utfallet och använda sig av i framtiden. Rolfs vision var att alla de skolor som hade 

engagemanget skulle fortsätta arbeta med att förändra sina verksamheter. Det var ju en 

marknad, menade han, och det gällde att hävda sig på den oavsett om man var kommunal 

skola eller kommunal friskola. 

 

Besvikelsen var stor bland kommunens politiker. Både s, v, mp och oppositionen 

uttryckte i intervjuer att de kände sig skyldiga till att utfallet bara blev en skola. Årets 
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sista möte mellan utbildningskontorets programsekreterare och den politiska 

arbetsgruppen i december 2007 där båda blocken fanns representerade var mycket 

emotionellt laddat. Det började med att Svantes (s) fråga till de andra: ”Det är vårt fel att 

det blev en skola. Någonstans måste vi ha gjort fel, men var?”. Politikerna kunde inte 

komma med ett tydligt svar. Urban förklarade för politikerna att han hade förståelse för 

de skolor som hoppade av försöket av ekonomiska skäl. Han menade samtidigt att det var 

dags att se över hela systemet med ersättning via områdeschefer för att en förändring 

skulle komma till stånd. 

 

Politikerna visade att de var medvetna om att skolorna redan hade ganska stor frihet som 

de inte utnyttjade. Som exempel nämndes den kommunala skolan Kammarkören som 

redan hade en välfungerande verksamhetsstyrelse: 

 

”Svante (s): Redan idag har rektorerna större befogenheter än de utnyttjar…  

Urban: Det hade varit möjligt att göra verksamhetsstyrelser i kommunala skolor men det 

har inte gjorts.  

Sonja (s): Folk sitter fast i gammalt tänk.” 

 

Arbetsgruppen anmärkte även att målsättningen för den kommunala friskolan var 

utformat på ett sätt som hade kunnat gälla för samtliga skolor. Det fanns inget som inte 

hade kunnat tillämpas på en kommunal skola, menade de. Inga ändringar gjordes dock, 

och man menade att det fungerade lika bra med en allmän syftesformulering för att inte 

tvinga den kommunala friskolan in i ett visst bestämt tankemönster. 

 

En fråga som ägnades mycket uppmärksamhet var frågan om framtida utvärdering av den 

kommunala friskolan. Enligt beslutet skulle försöket gälla i två år varvid en utvärdering 

skulle genomföras av kommunen. Både politikerna och tjänstemännen ville ha 

regelbundna återkopplingsträffar med skolans rektor för att försäkra sig om att skolan 

skötte sig och visade förnyelse. Möjligheten och viljan att komma in under processens 

gång diskuterades länge vid mötet i december. Politikerna kunde inte bestämma några 

konkreta tider utan sa att tiden skulle visa om fler eller färre träffar med rektorn skulle bli 

relevanta. De kom överens om att det var viktigt att hålla regelbundna träffar mellan 

rektorn och politikerna. Kommunen skulle stå beredd att ge stöd till försöksskolan. Det 

fanns kontaktpolitiker ute i de geografiska områdena, och rektorn skulle enligt 

arbetsgruppen även kunna vända sig till dem. Enligt arbetsgruppen behövde den 

kommunala friskolan återkoppling och stöd för att inte känna sig övergiven och isolerad.  

 

Även tjänstemännen var osäkra på sina framtida relationer till den kommunala friskolan. I 

en intervju med Ulrika på förvaltningen blev det tydligt: 

 

”Olga: Vad ska ni tjänstemännen göra nu när det har gått igenom? Fortsatta uppdrag? 

Ulrika: (blir väldigt förvånad när hon går och hämtar pärmen med styrdokument och 

arbetsordning, bläddrar och läser i den och hittar ingenting om vad tjänstemännen 

förväntas göra) Nej, det står faktiskt ingenting här! Vad är det då jag ska göra nu? Vilka 
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uppgifter måste jag göra nu? Jag vet ingenting ju! Vad intressant att du frågade för det 

har jag faktiskt inte en aning om att det inte stod någonstans. Jag ska kolla upp det men 

jag tror inte jag kommer att få något konkret svar.” 

 

 

  

Satsningen på kommunens samtliga skolor fortsätter 
 

Om man rullar tillbaka bandet och tittar på det som hände i Norrköping är det tydligt att 

satsningen på att förändra organiseringen av skolan i kommunen inte begränsades till att 

etablera kommunala friskolor. Som många respondenter påpekade, var försöket med 

kommunala friskolor en del av en större process. Samtidigt som kommunen arbetade på 

olika nivåer med att sjösätta försöket med kommunala friskolor arbetade BUN:s 

ordförande Stefan (s) på att försöka få kommunala och fristående skolor att komma 

närmare varandra. Han förklarade till tidningarna att gemensamma satsningar med 

kommunens alla skolor var nödvändiga för att Norrköping skulle fortsätta utvecklas till 

att bli en kommun med hög kvalitet i skolan. I en intervju berättade han om sin vision om 

lika villkor för kommunala skolor, kommunala friskolor och friskolor i Norrköping: ”Det 

tycker jag är viktigt att man kan delegera makt och man kan ge ansvar till andra men 

man kan aldrig strunta i hur de använder det. För mig är kommunala friskolor 

fortfarande en del av det kommunala livet men med ett väldigt stort lokalt inflytande och 

ansvar… och det betyder att vi kommer att granska och följa upp dem och granska dem 

lika noga som andra skolor. Jag tycker för övrigt att man ska följa upp även de fristående 

skolorna på samma sätt. Jag har inte riktigt förstått varför staten har sagt att vi sköter de 

fristående och kommunen behöver inte mer än att kolla insynen. Jag tycker att vi borde 

ha samma uppföljning och granskning av de fristående trots att de självklart är mer 

självständiga. Men det är ändå så att det är samma skattebetalare som finansierar dem… 

Då tycker jag att vi även ska följa upp de kommunala friskolorna på precis samma sätt. 

Men de ska ha en stor lokal frihet, organisatorisk självständighet.” 

 

Stefans vision om att förändra organisatoriska förutsättningar för kommunens alla skolor 

fortsatte att realiseras. Försöket med kommunala friskolor var bara en del av det 

omfattande arbete som han enligt sina uttalanden skulle genomföra. Att skapa lika 

förutsättningar för både kommunala och fristående skolor blev hans uppdrag. Ett steg i 

den riktningen blev att skapa förutsättningar för kommunala skolor att bli mer 

självständiga och därmed mer lika friskolorna. Enligt visionen skulle eventuellt alla 

kommunala skolor bli kommunala friskolor. Ett annat steg var att skapa förutsättningar 

för friskolorna att omfattas av liknande styrprinciper som de kommunala skolorna inom 

ramen. 

 

”Kommunalrådet [Stefan] (s) i Norrköping har väl aldrig gjort sig känd som en stor 

fiende till friskolor. Men inte heller någon stor vän. Ändå uttalar han sig nu på ett sätt, 

där han indirekt erkänner friskolornas stora betydelse. [Stefan] har nämligen insett att 
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den kommunala skolan måste få mer av friskolans främsta kännemärke - frihet. "Nyckeln 

till bättre resultat är ökat lokalt självbestämmande och större pedagogisk frihet" enligt 

kommunalrådet. Han vill dessutom gärna se nya profilklasser, eller rentav profilskolor.  

Inte så dumt tänkt! Låt oss hoppas att han får genomslag för sina idéer i kommunen. ” – 

skrev NT
70

 där de även kallade Stefan för ”oväntad friskolevän”. Den benämningen kom 

senare att flitigt användas i vardagen av en del av kommunens politiker och tjänstemän. 

Den oväntade friskolevännen hade en bred vision för den kommunala organisationen som 

skulle omfatta alla typer av skolor. 

 

BUN tog initiativet och gjorde en satsning på samarbete mellan kommunen och 

friskolorna, något som de arbetade med under 2007. Målet var att hitta sätt att samarbeta 

för att tillsammans tillhandahålla bra och likvärdig utbildning till kommunens samtliga 

elever. En process, som av många beskrevs som unik, inleddes där kommunpolitiker tog 

ett första steg för att komma närmare friskolorna. NT
71

  skrev att Barn- och 

Ungdomsnämnden ville skapa möjligheter till träff med friskolorna. I artikeln uttalade sig 

nämndens ordförande om detta så här: ”Mycket diskussion har byggt på att det handlar 

om ökad konkurrens, men utgångspunkten måste vara att det är en konkurrens utan 

förlorare. Det får aldrig bli en konkurrens som går ut över enskilda elever. Alla elever 

ska ha en lika bra skola”. Att skapa konkurrens utan förlorare var ett av uttrycken som 

även användes av andra engagerade politiker. 

 

Det hölls ett möte där frågan kom att diskuteras. Friskolerektorer och politiker träffades 

och diskuterade möjliga sätt att samarbeta. Ett sådant möte betraktades av många som ett 

steg för att utveckla gemensamma riktlinjer för att förbättra allas förutsättningar. Mia 

(mp) var mycket nöjd med denna satsning: ” Jag tycker att det är ett bra initiativ att 

inleda ett samtal och ett samarbete med friskolorna och ledarna där. Ju mer man umgås 

och  ju mer man har gemensamma träffar desto mer kan man lära av varandra och 

respektera varandra och det tror jag också är ett sätt eller en annan väg att gå än att gå 

in och kontrollera. Kommunen bjuder in helt enkelt, så det tycker jag är bra… Man slås 

av vilken entusiasm det finns [hos friskolerektorerna]! Det är ett helt annat gäng än om 

man träffar kommunala rektorer och skolledare. Och det är klart att man måste vara lite 

av en eldsjäl och vilja någonting annat, vilja testa pedagogiska modeller man tror på 

o.s.v. Det blir så tydligt!” 

 

Satsningen på att skapa lika förutsättningar för samtliga skolor i kommunen, oavsett 

form, fortsatte vidare under året. Fler möten hölls mellan politikerna, tjänstemännen och 

rektorerna. NT
72

 kunde rapportera att kommunen började arbeta med att se över systemet 

med ersättning till de olika skolorna. Det fanns de som pekade på att kommunens regler 

för ersättning var alltför otydliga och att de fristående skolorna fick mindre i ersättning 

per elev relativt de kommunala skolorna. BUN beslöt sig för att göra om friskolornas 

bidrag. Istället för att ersätta skolorna baserat på framför allt elevvolym bestämde sig 
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nämnden för att även lägga på bestämda ersättningsnivåer för social profil och på det 

sättet skapa lika förutsättningar för både kommunala och fristående skolor. Nämnden 

gjorde ett uttalande i pressen och förklarade att man räknade med att ändra systemet vid 

årsskiftet.  

I intervjuer berättade rektorer på fristående skolor om sin uppfattning om satsningen på 

samarbete mellan kommunen och de fristående skolorna. På Flöjten menade man att 

samarbetet inte fungerade trots tidigare försök från skolans sida: ”Eftersom vi kommer 

från en kommunal verksamhet så tycker vi att kommunala skolor är jättebra. Så vi har 

från början försökt att samarbeta med kommunen och kommunala skolor genom att t.ex. 

ta bort årskurs 4, att ansöka om start inom kommunen, men när vi inte fick det så försökte 

vi samarbeta genom lokaler, idrottssalar o.d. för att kommunen inte skulle få sitta på 

dubbla hyror. Men det ville de inte göra. När vi fick veta av en förälder att en idrottssal 

på en kommunal skola var ledig så ringde vi upp dem och föreslog att vi skulle hyra in 

oss så skulle de få in pengar och så skulle kommunen spara och skattebetalare skulle 

spara, men de sa att det inte var ledigt. Så de låter det hellre stå tomt och kosta pengar 

än att låta oss hyra. Vi har även försökt samarbeta genom B-språklärare men det gick 

inte heller.” 

Rune på Flöjten berättade i intervju om mötet där kommunen visade att de ville främja 

samarbete, anordna gemensamma utbildningsdagar och andra gemensamt riktade 

aktiviteter. Mötet, som var tänkt att samla ihop samarbetsvilliga rektorer och 

tillmötesgående kommunpolitiker och tjänstemän, blev dock inte så lyckat som 

politikerna hade hoppats på. Alla friskolor hade redan valt sina egna vägar och fått fatta 

egna beslut; det var tydligt att de inte behövde något samarbete, menade Rune. De 

beskrev tanken med utökat samarbete som ett trevligt politiskt initiativ som dock saknade 

förankring i verkligheten. Norrköpings kommuns politiker ville sätta bestämda ramar 

kring vad de vill samarbeta kring men en del rektorer var rätt så skeptiska: varför skulle 

de behöva gemensamma satsningar? ”Det fungerar ju som det gör, det känns påtvingat 

och onödigt. Kommunen vill att vi ska tillämpa närhetsprincipen men vi är negativa till 

den. Vi fungerar som profilskola och då passar det inte med närprincipen.”, - tyckte man 

på Flöjten. 

 

# marknadsföring som ett sätt att synliggöra skolan 

  

Genom hela 2007 skrev tidningarna om de förändringar som skolan i Norrköping 

genomgick. Artiklarna genomsyrades av beskrivningar av konkurrens mellan olika typer 

av skolor och mycket av det som hände i Norrköping under den perioden förmedlades 

genom konkurrensens lins. Aktiv och medveten marknadsföring blev en del av de 

kommunala skolornas arbete. I NT
73

 skrev man:  

”Konkurrensen om eleverna gör att de kommunala skolorna måste marknadsföra sig. 

Igår höll därför alla kommunala högstadieskolor öppet hus. På [Klarinetten] stod rektor 
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[Rolf] och välkomnade besökarna vid huvudingången till skolan och några elever höll i 

informationen och delade ut kartor. I konkurrensen med de privata friskolorna tycker 

[Rolf] att det är viktigt att framhålla de kommunala skolornas fördelar: ”Kommunala 

skolor glömmer ofta bort att berätta allt vi har att erbjuda: Ändamålsenliga lokaler, 

ordentlig skolmat, behöriga lärare, specialutbildade lärare för elever med läs - och 

skrivsvårigheter och olika språk. ” 

En del rektorer påpekade i intervjuer att marknadsföring var något nytt för den 

kommunala skolan. Det var ett sätt att möta konkurrensen på marknaden, menade de. 

Friskolorna beskrevs som duktiga på att marknadsföra sig, och varför skulle inte de 

kommunala skolorna använda samma strategi?  

 

Öppet hus hölls även året därpå. De kommunala skolorna framställdes som en enhetlig 

grupp. Kommunen hade utarbetat en gemensam logotyp och skapade en gemensam röd 

tråd i de texter som presenterade de kommunala skolorna. Bland de kommunala skolorna 

fanns Klarinetten som också marknadsfördes som en kommunal skola.. 

 

I en intervju berättade områdeschefen Olivia att det var viktigt att de kommunala 

skolorna marknadsförde sig gemensamt som en stark grupp. En av huvudpoängerna var 

enligt Olivia att de kommunala skolorna inte skulle konkurrera med varandra: ”På de 

olika skolorna använder vi olika slags marknadsföring för att inte slå ut varandra. Vi ska 

inte konkurrera.” Hon jämförde de gemensamma satsningar som genomfördes på 

områdesnivå med friskolornas sätt att marknadsföra sig: enligt hennes uppfattning var det 

definitivt friskolorna som var de kommunala skolornas konkurrenter. Samtidigt pekade 

Olivia på att det fanns en tydlig konkurrens mellan de olika friskolorna, vilket gjorde att 

friskolorna inte utgjorde någon stark gemensam grupp utan de arbetade var för sig. Hon 

såg denna splittring som en fördel för de kommunala skolorna.  

 

 # framtidsplanering 

  

Fortsatt arbete med den kommunala friskolan sågs i nämnden som en del av 

omorganiseringsprocessen. I december 2007 skedde ett möte mellan politiska 

representanter som ingick i den intressegrupp som skulle arbeta fram en modell för den 

kommunala friskolan. En folkpartist och två socialdemokrater möttes upp tillsammans 

med Urban för att gå igenom de frågor som hade ackumulerats under resans gång. 

Gruppens förslag skulle presenteras på BUN:s sammanträde några dagar senare och 

pressen var stor. Innan året var slut skulle de sparka igång den kommunala friskolan, 

skrattade de. Enligt dem kändes det lika spännande att det äntligen skulle bli en 

kommunal friskola och att det endast var en sådan skola. Politikerna undrade varför det 

blev som det blev. ”Det är vårt fel att det bara blev en skola”, - reflekterade Folke (fp). 

 

Politikerna började med att tacka Urban för det underlag som arbetats fram. ”Skrivelsen 

är bra utformad med tanke på att det är en kommunal skrift”, - noterade Svante (s) 

belåtet. Urban tackade och det var tydligt att han verkligen uppskattade kommentaren. 
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Det var underförstått att materialet hade tagit alldeles för lång tid att utarbeta, men att det 

inte var Urbans fel. Det var en produkt av hela intressegruppens satsning. 

 

En fråga som ägnades mycket uppmärksamhet var frågan om uppföljning av den 

kommunala friskolan. Samtliga politiker ville ha regelbunden återkoppling till skolans 

rektor genom möten, diskussioner och rapportering. Frågan om uppföljning var inte enkel 

att få svar på. Politikerna försökte komma fram till ett bestämt schema för inrapportering 

men insåg samtidigt att det kunde förknippas med önskan om utökad kontroll från deras 

sida. Samtidigt menade Urban att det ur tjänstemannasynpunkt var viktigt att se till att det 

fanns formella befogenheter för politikerna och tjänstemännen att ha insyn i skolan och 

möjligheter att vid behov påverka utvecklingen: 

”Folke: Undrar över utvärderingsmetoder. Hur ska det göras, vad ska man fokusera på? 

Urban: De får rapportera regelbundet till nämnden, [Rolf] får komma hit då och då. Men 

utvärderingen är om två år. Det är i och för sig okej att avbryta efter ett år, från både 

nämndens och skolans sida. 

Folke: Bara om två år får vi veta något? Jag vill ha det mer levande, ha 

återkopplingspapper o.d. Jag vill även skriva in i avtalet vad som ska revideras om två 

år. 

(Ingen konkret svar, alla i gruppen funderar) 

Svante: Det är kanske bra att få det en gång per kvartal. 

Sonja: I arbetsordningen §2 står det om verksamhetsstyrelsens rapportering. 

Folke: Jag vill försäkra mig om att det går bra! 

Urban: Frågan är hur vi kan komma in under processen och påverka. Det måste vi kunna 

göra. 

Folke: Jag vill inte att vi hoppar in och ut hur som helst. Det är bäst att sätta in en 

tidsaspekt.” 

 

Denna fråga diskuterades även med utgångspunkt i de möjligheter som politikerna 

behövde skapa för att ge stöd till den kommunala friskolan:  

 

Folke: Hur får [Rolf] stöd av kommunen? Ska vi ordna träffar? 

Svante: Vi måste träffas minst en gång per år, [Rolf] och vi politiker, för så kommer vi att 

ha den insyn som vi behöver. Det finns även kontaktpolitiker i varje område, [Sonja] och 

[Svante] bland dem. De är anknutna till geografiska områden och kontor. 

Sonja: Ja, kontaktpolitikerna har ju bra kontakt med verksamheten… Områdeschefen, 

rektorer och politiker träffas och diskuterar saker, det är bra… Det är viktigt med en bra 

kontakt med föräldrar och rektorer. Politikerna ska ha tillsyn och insyn. 

Programsekreteraren ska hålla i trådarna med uppföljningsbesök. … 

Svante: Det är viktigt att bilda en slags referensgrupp för att följa upp [Klarinetten]. Som 

en enfrågegrupp. Uppdraget är ju annorlunda.  

Folke: Håller med.  

Sonja: Det är viktigt att veta vad [Rolf] själv tycker. Vad vet han om att vi bildar en 

sådan grupp? Vill han ha mer kontroll? 
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Alla sammanfattar: Bra fråga, vi ska berätta för honom att vi har en grupp som har koll 

på hans skola. 

Svante: Ska vi fortsätta och träffas 1 gång per år? 

Alla: ja. 

 

Det märktes att politikerna och tjänstemännen var försiktiga med den kommunala 

friskolans rektor i hans nya roll. Möjligheterna till insyn och stöd diskuterades i stor 

utsträckning i relation till Rolfs starka personlighet och hans övertygande framtidsvision. 

Hans personliga egenskaper hamnade i fokus som ett givet inslag i en del debatter, inte 

minst i tidningarna. Det verkade som att alla var villiga att kommentera Rolf som person. 

På det ovan beskrivna mötet var det diskussionens höjdpunkt eftersom samtliga deltagare 

visade att de var mycket nöjda med Klarinettens rektor och hans ambitioner för 

framtiden. ”Han visar nytänkande”, ”Han är verkligen framåt”, ”Det är han som driver 

det hela, utan honom hade det varit annorlunda”, ”Vilken rektor”, - reflekterade 

deltagarna. De relaterade Rolfs engagemang till det engagemang som fanns hos de andra 

rektorerna som varit inblandade i processen, och menade att den personliga prägel som 

fanns på Klarinetten inte fanns i samma utsträckning på de andra skolorna. Urban 

uttryckte sin förhoppning att Rolf skulle behålla sin entusiasm eftersom det förmodligen 

inte skulle uppfattas som enkelt att vara ensam bland de andra kommunala skolorna. 

”Han har alla förutsättningar, han är en stark ledare, vi ska se till att han får det stöd 

han behöver för att lyckas”, - var den gemensamma bedömningen i gruppen. ”Han är 

entusiastisk. Han har förankrat det hos personalen. Han ser möjligheterna, inte 

begränsningarna.” 

 

Det var dock inte endast Klarinetten som stod i fokus för diskussionen på mötet. 

Politikerna skiftade sin uppmärksamhet till situationen i hela kommunen. Politikerna 

ställde frågor till varandra och till Urban om de andra skolornas framtid i relation till 

försöket med kommunala friskolor. På det övergripande uppdraget för den kommunala 

friskolan, som formulerats på underlagets första sida, reagerade en politiker med en viss 

förvåning. Han undrade om det inte var så att det uppdraget kunde påstås gälla alla skolor 

i allmänhet. ”Ja, men det här är ganska precist för oss, - menade Urban, - vi kan inte ge 

dem ett uppdrag som är alltför snävt formulerat.. Sedan kan det komma att gälla alla 

skolor för det finns ju tanke hos nämnden att det ska föras över på andra. Då får vi ha det 

så”.  

Urban reflekterade i anknytning till diskussionen att alla skolor i kommunen kunde 

komma att så småningom omfattas av samma modell om det fungerade bra på den första 

kommunala friskolan. Han menade att processen med att få fram en modell för en 

kommunal friskola visade att det befintliga systemet på flera sätt ifrågasattes av både 

politiker och tjänstemän. ”Jag förstår att de hoppar av om de får mindre pengar. Det är 

viktigt att se över systemet med områdeschefer och fördelningssystemet.” – funderade 

han på mötet. Urban visade dock tydligt att det var upp till politikerna att besluta om och 

i så fall hur systemet kunde förändras. Enligt honom var hela det kommunala 

skolsystemets omorganisering en uttalad politisk ambition från nämndens ordförande som 
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förmedlades till tjänstemännen. Politikerna nickade och kom fram till att tiden skulle visa 

om modellen med kommunal friskola var bärande nog för att förankras i hela systemet. 

Nu var det bara att vänta. 

I december 2007 ägde ett möte mellan Rolfs chef samt förvaltningstjänstemännen i 

Rådhuset rum. Urban, Ulrika och Ursula var närvarande. På agendan hade man en mängd 

frågor som skulle besvaras och en mängd frågor som man visste inte kunde besvaras. 

Rolf själv var inte närvarande vid mötet. Ulrika gick igenom den nya ersättningsmodellen 

steg för steg. Hon förklarade vilken ersättning skolan skulle få för vilka insatser. 

Redogörelsen var lång och detaljerad. Det syntes att Ulrika hade gjort mycket för att få 

fram ett tydligt underlag för den nya modellen. På Klarinetten ville man vara säker på 

vilka tjänster som ingick respektive inte ingick i ersättningen. På det svarade Ulrika att 

det var gruppens bedömning efter alla diskussioner att det bästa man kunde göra var att 

lita på att rektorn skulle göra rätt för sig och satsa på att göra det bästa för sin skola i 

enlighet med hans uttalade ambition.  ”Vi litar på [Rolfs] goda omdöme, att han väljer 

och köper rätt saker, vi vill ju inte bestämma i detalj. Men vi vill göra en uppföljning och 

om det visar sig att han väljer bort viktiga saker som t ex modersmålsundervisningen, då 

vill vi komma in och säga till att han inte kan göra så. Om han vill anställa psykolog är 

det upp till honom hur han finansierar det, kanske med egna resurser,” - resonerade 

Ulrika. En lista på de tjänster som skulle ingå i ersättningen presenterades varvid alla 

verkade vara nöjda. Det var tydligt att det var en stor lättnad att det fanns en utarbetad 

ekonomisk modell.  

 

Gruppen bestämde på vilket sätt Klarinetten skulle frigöra sig från 

områdesorganisationen. Det gällde inte bara resursfördelningen utan även den 

information som flödade inom och mellan områdena. Uno oroade sig över att den 

kommunala friskolan skulle uteslutas från viktiga informationsflöden och att Rolf skulle 

hamna i en position där han inte hade kännedom om vad som pågick i området och på de 

andra kommunala skolorna. Skulle han missa de gemensamma chefsdagarna? Skulle han 

missa utvecklingsträffarna? ”Här tycker jag att vi ska hålla låg profil gentemot [Rolf], 

han ska ju få vara fri. Det är klart att han ska få tillgång till den informationen som 

generellt gäller alla, om utveckling o.s.v., men vi kan inte trycka på honom där. Det är ett 

försök så det får vi lösa under resans gång,” – sammanfattade Urban tjänstemännens 

budskap. Tjänstemännen var noga med att poängtera att nämnden och förvaltningen var 

väldigt öppna och ville sätta få begränsningar på rektorn, trots att det kunde varit mycket 

styrning kring ekonomin: ”Det är nyttigt. Hade det varit fler så hade vi behövt 

strukturera det mer. Men nu är det lite fritt.” - resonerade de. 
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 # invigning av den kommunala friskolan 

 

I januari 2008 organiserades en invigningsfest på Klarinetten. Man presenterade skolans 

tilltänkta verksamhetsstyrelse och diskuterade framtida utvecklingsplaner och visioner. 

Politiker, förvaltningstjänstemän, föräldrar, elever och gäster samlades i den stora 

dekorerade aulan och turades om att tala på scenen. Presentation av profilerna inför 

2008/200909 ägde rum med möjlighet att anmäla sig på plats. Representanter för skolans 

samarbetspartners inom de olika profilerna var på plats: idrottsföreningar och andra 

organisationer orienterade mot fotboll, basket, dans, samt Klarinettens egen personal  

med orientering mot bild & hantverk samt teoretiska ämnen. Den kommunala friskolan 

var nu verklighet. Tron på framtiden var stark hos de som kom dit för att önska den 

kommunala friskolan lycka till. Hela invigningsfesten fokuserade på att tydliggöra den 

kommunala särarten och betona dess nyvunna friheter. Dessa skulle möjliggöra de nya 

satsningarna. 

 

”Idag inviger vi [Klarinetten] som Norrköpings första kommunala friskola och visionen 

är att vi ska bli en av de absolut bästa skolorna i Sverige.  En tuff ambition, men den har 

vi, - framhöll rektorn Rolf för Folkbladet
74

 den dagen. - Jag vill dock vara tydlig med att 

säga att det viktigaste för oss är inte att vi bara trivs och har det bra, utan det är givetvis 

att alla ungdomar som lämnar oss gör det med bra förutsättningar att gå vidare och 

komma in på gymnasiet.  Nu får vi på [Klarinetten] mer ansvar som kommunal friskola 

och det hoppas vi leder till att skolan blir bättre. Jag ser inte det här som en skilsmässa 

eller utbrytning från kommunala skolorna, utan att ni går före och visar andra 

kommunala skolor att ni når bättre resultat. Då kommer vi att se till att andra 

kommunala skolor följer efter er och också blir friskolor.” 

Folkpartisten Fritiof jublade på sin blogg och framhöll även att det var folkpartiets 

förtjänst att Norrköpings första kommunala friskola kommit igång: ”I går kväll var jag på 

invigningen av [Klarinetten] som kommunal friskola. Det betyder att de får aningen 

större frihet att bestämma saker själva och en tvåårsbudget. I nuvarande system som får 

man inte behålla pengar som finns kvar vid årets slut. Nu kan [Klarinetten] om man vill 

spara pengar år ett som man använder år två. Internationella studier visar att en viktig 

faktor för bättre skolresultat är en stor frihet och möjlighet till ansvarstagande för 
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enskilda skolor. Därför har folkpartiet varit mycket pådrivande för att vi ska få 

kommunala friskolor. Vår vice ordförande i BUN drev med stor framgång på under förra 

mandatperioden. Vi la då också en motion (…) Själva invigningen var en riktig höjdare. 

Man kunde nästan ta på entusiasmen. Proffsig rektor, oerhört duktiga elever som 

framförde dans och sångnummer och bra korta anförande av [utbildningsdirektören], 

och kollegan [Stefan] (s). Lycka till [Klarinetten]!” 

Det stolta kommunalrådet Stefan (s) poserade på en bild tillsammans med skolans elever 

och lärare i NT. Han visade sin belåtenhet i tidningen
75

 där han menade att han ville vara 

med och fira den stora framgången som han så länge kämpat för. ”Jag tycker att det är 

jätteroligt att få komma till en skola där det är fest. Upplägget med den nya skolan tycker 

jag är bra, och jag ser det inte alls som en skilsmässa från kommunen, utan snarare som 

en skola som är ett steg före och tar lokalt ansvar”, - kommenterade han. 

 

Den kommunala friskolans invigning fick stor uppmärksamhet. Nu gällde det för skolan 

att leva up till förhoppningarna. 

 

”Mitt uppdrag är nu över, men jag har fortfarande ansvaret för att det ska gå bra för den 

skolan”- sa Urban på Utbildningskontoret. 

 

 # skolan får en styrelse 

 

Ett möte i Rådhuset hölls några veckor senare mellan programsekreteraren och 

arbetsgruppen där man gick igenom frågor såsom styrelsens syfte, sammansättning, val 

och omval. Efter en lång diskussion bestämde de att ge rektorn riktlinjer och låta honom 

komma med förslag. Rolf kom till slutsatsen att han ville ha en styrelse med en 

personalrepresentant (en lärare), en förälder, två elever och två representanter för det 

omgivande samhället. Den ena representanten arbetade på det lokala sjukhuset och var 

samtidigt landstingspolitiker. Den andra representanten hade en ledande position i den 

regionala handelskammaren. Föräldrarepresentanten hade två barn på skolan och arbetade 

själv som lärare på en annan skola. Efter rektorns förslag godkände nämnden denna 

sammansättning på februarisammanträdet 

. 

Senare i november höll Klarinettens styrelse en presentation inför nämnden. De beskrev 

sitt arbete under den första perioden som kommunal friskola. Den generella 

uppfattningen var att styrelsen var mycket engagerad i skolans förbättringsarbete. 

Styrelsens ledamöter menade att det tog tid i början att bli varma i kläderna och förstå 

vart skolan var på väg men det var värt det. De kom att fungera som ett bra 

sammansvetsat kollektiv som strävade efter gemensamma mål och gav varandra stöd. 

 

# uppfattningar om den första kommunala friskolans plats i den kommunala 

organisationen 
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Den första tiden för Klarinetten som kommunal friskola präglades av att det fanns olika 

uppfattningar om skolans ställning i den kommunala organisationen. Rolf illustrerade 

Klarinettens ställning som kommunal friskola på följande sätt i en intervju: 

 

 

Figur 3. En illustration av den kommunala friskolans position 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Rolf: Vad är det som är signifikativt för en friskola? Det är 1) vinstdrivande, 2) det är 

inte offentligt, det tillhör inte den offentliga förvaltningen, det är inte kommunalt eller 

statligt, det är ju ett fristående företag på något sätt. Och det är 3) elever på andra 

premisser. Det är de tre bärande grejerna. Men vi är inte vinstdrivande, vi tillhör den 

offentliga förvaltningen och vi har de elever som vi har enligt upptagningsområdet, och 

vi måste göra plats för alla elever. Det måste man inte på en friskola, även om man kan 

försöka kringgå det på olika sätt. Kommunala skolor är precis tvärtom jämfört med 

friskolorna på de 2 punkterna. Och var finns vi på den skalan? Vi är här (kryssar nära 

punkten kommunal skola). Så långt har vi kommit. 

Olga: Kan du förklara det här steget? 

Rolf: Det är det formella steget och det handlar egentligen om att vi fått lite större 

möjligheter att göra saker och ting, och lite, lite mer mandat, lite, inte så mycket. Men i 

gemen hos folk ute på stan så tror de att vi är här kanske (kryssar nära punkten friskola). 

Så långt tror de. Men i själva verket är vi där. Men om vi är här och folk tror att vi är där 

så är det kanske en del av tanken att det ska vara så, att vara kommunal friskola, 

eftersom det blir en mental omställning, oj nu är det fräscht och det är nytt och nu kan 

man tänka nytt. Fast den reella skillnaden juridiskt eller legitimt sett, vilka mandat man 

har, den är inte så stor.” 

 

Den första kommunala friskolans styrelse bestod av människor med olika syn på både 

friskolor och kommunala skolor. De första styrelsemötena på Klarinetten hade en 

klargörande och diskuterande karaktär. En styrelserepresentant, Isabelle, uttryckte 

försiktigt att den offentliga skolan var viktig och att den skulle värnas. Isabelle visade 

skepsis mot friskolor och menade att den kommunala friskolan inte hade något samband 

med friskolor. Det var ett sätt att utveckla den kommunala verksamheten, inte att komma 

närmare friskolor. För henne var det värdefullt att värna om den kommunala utbildningen 

och att öka kvaliteten i den kommunala verksamheten.  

 

Klari
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En annan styrelserepresentant, Ingvar, visade öppet att friskolan med ett långt 

decentraliserat ansvar var hans ideal:  

”Ingvar: Kommunala friskolor är någonting kommunen kommit på och det är bra men 

det är inte lösningen i sig. Jag säger öppet ja till friskolor, jag vill att det ska bli fler olika 

typer av skolor med olika inriktningar som är mera anpassade till arbetsmarknaden.  

Kommunala friskolor är en hybrid. Det är inte lätt att hitta vad som är så nytt med dem 

men tanken att ge dem mer frihet är bra. Det är viktigt att skolorna ska kunna påverka på 

egen hand! Just på egen hand, inte med någon som säger till. Vår skola är 

jättekommunal, och det är inte alls bra. Jag ser inte den som någon friskola utan den är 

fortfarande kommunal. Jag vill ha mera frihet än det [Klarinetten] har nu. Det är för 

mycket central kommunal styrning, de lägger sig i allt. Jag välkomnar alltså initiativet 

med kommunala friskolor och hoppas att det leder till att det decentraliseras allt mer. 

Jag vill få bort det centrala helt.  

Olga: Vill du att [Klarinetten] ska bli friskola?  

Ingvar: Ja, det är klart. Det är därför jag är här, jag vill att den så småningom ska bli 

helt fri och visa ett bra exempel för andra skolor.” 

 

Den första kommunala friskolans styrelserepresentanter beskrev det positiva i att vara 

kommunal friskola framför allt i termer av nyhetstänkande och utvecklingsbenägenhet: 

”Jag kan överhuvudtaget säga om det såhär: Det är inte lätt att stanna och det är svårt 

att vända. Nu ska vi bara framåt”, - manifesterade Ingela i styrelsen. Hon menade att 

utvecklingen rullade på och hon var väldigt optimistisk i sina beskrivningar av skolans 

arbete som kommunal friskola. Även samarbetet med näringslivet lyftes fram som en 

viktig faktor i utvecklingsarbetet på skolan. Ingvar beskrev det i en intervju:  ”Jag gick 

med i styrelsen utan några som helst problem. Varför, för att jag är nyfiken, jag vill ha ett 

referensobjekt, ett slags paradexempel på hur en skola kan lyckas genom att ingå i 

samarbetet med näringslivet … och som samtidigt är på väg att frigöra sig … Jag visste 

ingenting om [Klarinetten] innan. Inga förkunskaper alls, bara lite lösa rykten. Men jag 

har stor tillit till [Rolf] som jag känner sedan tidigare. Jag vet att han är en bra ledare 

och att han har visioner och ambitioner, det är väldigt bra. … Det är viktigt ur 

näringslivets synpunkt att få in skolor att samarbeta med företag. Jag tror att en 

kommunal friskola kan få större möjligheter att anpassa sin utbildning till 

arbetsmarknadens behov.” 

 

En fråga som styrelsens representanter reflekterade över både på sammanträden och i 

intervjuer var frågan om styrelsens befogenheter att arbeta med skolans budget. Några 

representanter menade att det verkade märkligt att styrelsen inte fick arbeta med 

budgeten. Samtidigt hade de förståelse för det eftersom nya arbetsformer fortfarande höll 

på att utarbetas och budgetfrågan var alltför viktig för att läggas över till personer som 

saknade förankring i skolans verksamhet i initialskedet. 
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Genom att bli kommunal friskola fick Klarinetten möjligheten att stå ut från mängden. 

Skolan utmärkte sig genom att den blev tydligare i sina rutiner, något som framhölls och 

uppfattades som positivt av styrelsen: ”Skolorna är väldigt otydliga. De kommunala 

skolorna borde bli tydligare och skriva upp punkt för punkt vad de gör, föra en tydlig 

dokumentation så att alla ser det. Nu har de i och med de diffusa målformuleringarna  

stor frihet och kan komma med nya tolkningar. Det är både bra och dåligt. Nu är vi 

kommunal friskola och det betyder att vi får större krav på oss att komma med tydligare 

information, t.ex. protokoll från möten och allt annat. Det ger kommunen större insyn och 

det är jättebra. Kommunen är dålig på att följa upp utvecklingen på olika skolor. Det 

borde ändras… [Klarinetten] ska hävda sig i konkurrensen, framför allt genom 

profilering och tydligt agerande … Vi ska ge tydlig information till föräldrar och till alla 

i kommunen och visa att så här jobbar vi, titta!” – berättade Ingela.  

 

# ekonomin och framtidsvisionen 

En styrelseledamot gav sin bild av den förändring som Klarinetten gått igenom gällande 

sin ekonomi:”Egentligen är kommunal friskola inte så mycket nytt. Det enda är 

pengarna, att man kan ta över- och underskottet. Det är viktigt; för kolla hur det ser ut 

idag: kommunala skolor panikhandlar i november om de ser att de kommer att gå med 

plus! Man vill inte prata pengar men det är ändå ganska betydelsefullt.” Ekonomin hade 

varit ett givet samtalsämne i området i samband med omställningen. Skolans rektor Rolf 

poängterade att det var en utbredd missuppfattning att hans skola fick mer pengar bara för 

att den blev kommunal friskola. Han förklarade att skolan fick den ersättning som den 

inte tidigare fått av sin områdeschef. Eftersom skolan hade presterat så bra under sin tid 

som kommunal skola hade områdeschefen fördelat en del av skolans strukturersättning 

till de skolor som bedömdes behöva den mer än [Klarinetten], förklarade Rolf. 

 

”Rolf: De i området har tyckt att jag kanske fått mycket pengar. De har varit lite 

avundsjuka. 

Olga: Du gjorde det ju. 

Rolf: Ja, fast inte mer än jag har rätt till. Fast det är pengar som jag inte har fått 

tidigare. Relativt sett har jag fått mer pengar, men relativt resursfördelningsmodellen så 

får jag nu exakt”. 

 

Ekonomin och ledarskapet gick enligt styrelserepresentanterna hand i hand i skolans 

utveckling. Rolfs handlingsförmåga och egen drivkraft var avgörande i både 

förberedelseprocessen och efter starten enligt alla styrelserepresentanter. Samtidigt 

påpekade Rolf själv att osäkerheten var stor när det gällde det nya sättet att organisera: 

 

” Från början visste man inte riktigt. Jag vet inte om målet har omformulerats för jag vet 

inte om det egentligen har funnits något mål. Jag är osäker på om det verkligen har 

funnits. Det är ett politiskt uppdrag och så har man försökt göra någonting av det. Man 

har inte heller vetat riktigt själv vad det skulle bli av det. Mycket av det som jag satt upp, 

det är ingenting jag har fått uppifrån utan det har jag själv gjort, att hitta en struktur, 
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och hitta mål, och vad innebär det här… Jag har ju själv satt ramar, det här är 

kommunal friskola, och så här kör jag tills någon säger någonting annat. Och du har 

säkert märkt att jag jobbar så. Det går inte annars. När jag gick in i det här så visste jag 

inte riktigt vad det var, jag visste bara att jag måste prova nya vägar, jag måste komma 

fortare fram, jag måste ha snabbare utvecklingsarbete.” 

 

På de månadsvisa styrelsemötena på Klarinetten var ledamöterna eniga om att 

utvecklingen på skolan behövde gå fort. Inte minst påpekade styrelseledamöterna att det 

var osäkerheten som gjorde att många i kommunen förväntade sig snabba och tydliga 

resultat.  Förändrade villkor gällande ekonomi var något som Rolf skulle utgå ifrån i sitt 

arbete, och eftersom det var nytt var det många som undrade om han verkligen skulle 

klara budgeten och nå sina visioner på två år. En styrelserepresentant bekräftade denna 

bild i en intervju: ”[Rolf] har en modern syn på hur en organisation ska styras, en 

modern stil. Det är otroligt viktigt att ha en bra ledare och chef! Det är så överallt, men 

speciellt när det är som här på [Klarinetten], att det är en förändring på gång. Det 

behövs en chef som vågar och vill ta ansvar. Det är viktigt att ha ett strategiskt tänkande. 

Jag litar på [Rolfs]kunskaper i ekonomi, det är han som gjort underlaget och det pekar ju 

på att han kommer att gå med lite överskott. Det är bra att han får den friheten, och vill 

han få stöd så är det vi i styrelsen som ska ta upp det. Han verkar ha bra koll på 

ekonomin. Formell pedagogisk kompetens är mindre viktig än faktiskt ledarskap.”  

 

# nya bilder av konkurrens 

På Klarinetten menade flera intervjuade att elevströmmarna inte utgjorde något problem 

för deras skola. Klarinetten hade till och med kö av elever som ville gå på denna skola. Så 

hade det varit också innan försöket med kommunala friskolan började. Skolans personal 

hade under flera år arbetat hårt med förbättringar i verksamheten och skapade ett gott 

rykte för skolan. Det innebar att Klarinetten inte såg sin skola som svag i den meningen 

att den behövde attrahera fler elever för att fylla tomma platser. Redan hösten 2007 skrev 

rektorn på skolans hemsida: ”I en tid med vikande elevströmmar och därmed en 

minskande skolorganisation så är [Klarinetten]ändå expansiv. Elevantalet har de sista 

åren ökat med ca 10 % per år vilket ger mig det angenäma problemet att personalen inte 

räcker och jag tvingas nyrekrytera. Mycket tyder på att vi nästa år slår i taket för vad 

skolan lokaler klarar av och vi kommer då att tvingas införa kö för de som vill gå på 

[Klarinetten] men egentligen hör till ett annat område”. 

 

Enligt flera styrelseledamöter handlade konkurrensen inte i första hand om elever utan 

om fortsatt gott rykte. Ryktet skulle skapas genom förbättrade resultat/betyg men även 

faktorer som undervisningskvalitet, trivsel och trygghet. 

 

Rolf upplevde att han befann sig i en tvåsitsig position. Å ena sidan tillhörde han den 

kommunala organisationen, och å andra sidan var han utanför den. Det skapade enligt 

honom en situation där han upplevde sig själv som en ensam aktör i sitt slag. Den rollen 

passade honom, poängterade han. Genom att vara en ensam aktör fick skolan stor 
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uppmärksamhet i media och i den allmänna debatten i kommunen. Den fick 

strålkastarljus på sig. Skolan framställdes som innovativ och tanken om kommande 

förbättringar hängde i luften. Förhoppningarna var stora. Det gjorde att det fanns de som 

”glömde” att Klarinetten fortfarande var en kommunal skola. 

 

Skolans nya position gentemot de andra kommunala skolorna gjorde att konkurrensbilden 

höll på att förändras. I intervjuer berättade olika respondenter, både rektorer, tjänstemän 

och politiker, om sin uppfattning av denna konkurrens där det ofta framkom att ”alla 

skolor tävlade med alla”. Det innebar att den kommunala friskolan numera betraktades 

som en konkurrent till de kommunala skolorna. Samtidigt konkurrerade den med 

friskolorna. Många menade även att de kommunala skolorna började se varandra som 

konkurrenter. På frågan om han upplevde några förändringar i konkurrensförhållanden i 

och med omvandlingen till kommunal friskola svarade Rolf i en intervju: 

 

”Rolf: Skolan ska vara marknadsmässig på det sättet att den ska vara konkurrenskraftig i 

alla avseenden, både avseende effektivitet och ekonomin och allting. 

Olga: Ska man uppmuntra konkurrens mellan olika typer av skolor? 

Rolf: I och med att du har friskolor blir det konkurrens. Politiskt kan man säga att vi vill 

att det ska komma in friskolor och att den kommunala skolan ska minska, javisst. Men det 

har man inte sagt, man har sagt att vi vill ha en kommunal skola. Och i och med att de 

rekryterar elever från alla upptagningsområden så blir det ju en konkurrens, det är 

ofrånkomligt. Och vem konkurrerar jag med? Det går ju liksom inte att se. Om jag 

bygger upp en verksamhet som är attraktiv så kan man inte säga att jag konkurrerar med 

andra kommunala skolor. Det blir som det blir. Jag bygger upp någonting som jag vill att 

man ska välja… Så jag tror att de andra ligger efter. Jag säger så här: när alla måste 

göra aktivt val av skola så ska [Klarinetten] vara rustad för det. För det är flera skolor 

som kommer att dö då.” 

 

De nya bilderna av konkurrens hängde samman med de diskussioner som började föras 

angående profiler på kommunala skolor. Det fanns många som förespråkade återgång till 

profiler. Bland dessa fanns politiker och rektorer. Några av rektorerna hade inte släppt 

profilerna under perioden de hade varit officiellt borttagna. Processen med kommunala 

friskolor visade enligt både Folke (fp) och Svante (s) att det fanns ett uttalat behov av att 

gå tillbaka till den modell som fanns innan. Det framkallade glädje för vissa och skapade 

bekräftelse för andra. Nämnden diskuterade möjligheter för kommunala grundskolor att 

utarbeta både pedagogiska och ämnesinriktade profiler. Det lokala initiativet i 

profilfrågan var viktigt. Det betonades i kommunens officiella dokument och belystes i 

lokaltidningarna. Att urskilja sig i konkurrensen genom profilering var en strategi som 

enligt en del rektorer och politiker var nödvändig för att överleva. Klarinetten skulle satsa 

på denna strategi. De skolor som hade profilliknande arrangemang ville arbeta med att 

förstärka dem. 

 

Förändrade uppfattningar om konkurrens mellan olika skolor handlade även om 

förändrade uppfattningar om samarbete. Enligt flera kommunala rektorer, både de som 
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sökte och som inte sökte till försöket med kommunala friskolor, var det tydligt att de 

kommunala skolorna skulle behöva ett tydligt samarbete för att kollektivt klara 

konkurrensen. Några av rektorerna poängterade att områdessystemet fyllde en viktig 

funktion i detta avseende. Trots att arbetet i områden enligt rektorerna tog mycket tid och 

ofta var otydligt, menade de att det skapade en gemenskap som friskolorna som grupp 

inte hade.  ”Om vi hittar bra former för samarbete i områdena och kanske mellan 

områdena så tror jag definitivt att det kan bli en fördel för oss att ses som en kommunal 

skola, alltså som en del av den starka gruppen. Områdescheferna är ju väldigt insatta i 

hur det ser ut på skolorna på ett övergripande plan. Hade de inte gjort det de gör nu 

hade vi inte vetat så mycket om varandra. Det hade blivit en splittring men det tror jag 

inte att någon vill ha. De rektorer som ville bli kommunala friskolor sa också att de ville 

fortsätta samarbeta med oss i områdena så jag tror att det är en viktig poäng”, - 

funderade rektorn på Kantaten som inte sökte till försöket. 

 

Även områdescheferna Orvar och Olivia bekräftade att de genom försöket fick signaler 

från rektorer som bekräftade att samarbete i områden var viktigt. En av dem nämnde 

möjligheten att skapa ett gemensamt varumärke för kommunala skolor. Olivia förklarade 

entusiastiskt att försöket med kommunala friskolor fungerade som ett sätt att tydliggöra 

förhållanden mellan skolorna. Det handlade enligt henne om att hitta nya vägar att arbeta 

kollektivt, något som rektorerna efterfrågade. Både Olivia och Orvar framförde 

uppfattningar om att konkurrensen mot gruppen friskolor höll på att hårdna.  

 

 

Fortsatta satsningar på samtliga skolor i kommunen: konkurrens 

och samarbete med friskolorna 
 

Ambitionen att se till hela skolverksamheten i kommunen framgick tydligt i skriften 

Utbildningspolitiskt program för Norrköpings kommun 2008. Syftet med satsningen på 

samarbete mellan kommunens skolor beskrevs som att synliggöra hela 

utbildningsverksamheten i kommunen, med både kommunala och fristående skolor 

involverade, och visa vad som skulle behöva göras för att uppnå nationellt uppsatta mål 

för skolan. Det var ett viktigt politiskt ställningstagande eftersom detta dokument spelade 

en central roll i kommunens styrning av skolan. Det var ett politiskt dokument, som 

fastställdes av kommunfullmäktige och gällde som skolplan för verksamheterna. 

Dokumentet ingick i Norrköpings kommuns styrmodell.  

 

”Vår ambition är att all fristående utbildningsverksamhet också ska omfattas av 

programmet”, ”I Norrköping ska alla barn och elever och alla förskolor och skolor ges 

samma möjligheter. Ambitionen är att kommunala och fristående skolor i största möjliga 

mån ska verka under samma rättigheter och skyldigheter”, - kunde man läsa i 

dokumentet. Under rubriken nulägesbeskrivning stod det: ”Det finns lokala styrelser med 

föräldramajoritet vid några skolor i kommunen. Försök med kommunala friskolor har 
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påbörjats”. Politikerna visade genom detta att försöket med kommunala friskolor var ett 

steg i riktning mot målet att skapa lika villkor för samtliga skolor i kommunen.  

 

Detta ställningsstagande följdes av åtgärder som skulle främja samarbete mellan 

politikerna och de olika skolorna i kommunen. BUN fattade i september 2008 ett beslut 

om att Norrköpings kommun skulle skriva samarbetsavtal med de fristående grundskolor 

och enskilda förskolor som så önskade. Utbildningskontoret tog fram ett förslag till 

samarbetsavtal och presenterade det för friskolorna.  

 

BUN:s ordförande Stefan (s) förklarade till NT
76

 att avtalet hade aktivt förberetts under 

hela hösten för att sedan gälla från årsskiftet. Nämnden hade länge menat att de ville ha 

gemensamma satsningar på kommunnivå där samtliga typer av skolor var involverade. 

Enligt avtalet skulle friskolorna få mer rättvis ersättning för sina kostnader, som till 

exempel för sina faktiska lokalkostnader. Friskolorna skulle i övrigt få samma peng per 

elev enligt faktiska utgifter istället för tidigare schablon. Man skulle även dela den 

gemensamma potten pengar avsedda för elever med extra behöv och till extra stöd enligt 

tydligare fördelningsprinciper. Rättviseargumentet bottnade i det att både friskolerektorer 

och politiker efterfrågade en större transparens i kommunens sätt att fördela resurser.  

 

Nämnden skulle i gengäld få större insyn i friskolornas verksamhet, såsom exempelvis 

undersöka olovlig frånvaro. Kommunen skulle även få mer insyn i friskolornas ekonomi. 

Med detta menades i första hand att det handlade om en mer rättvis fördelning av resurser 

och inte om uppföljning av hur pengarna skulle användas. Det var viktigt för politikerna 

att visa att friskolorna var fria i sina sätt att använda den erhållna ersättningen, men även 

att politikerna ville få adekvat information. Enligt NT handlade det om en insyn i 

friskolornas verksamhet för att säkerställa att det verkligen skapades lika villkor för 

samtliga barn i kommunen. Det politiska budskapet låg i samma linje som Stefan (s) hade 

förmedlat under 2006, 2007 och 2008 genom olika kanaler: att konkurrensen mellan 

skolorna inte skulle gå ut över eleverna. I och med att politikerna inte hade kännedom om 

det som pågick i fruskolorna kände de att de inte kunde leva upp till sitt politiska ansvar 

att se till alla elevers bästa, förklarade Stefan i intervjuer. Politikerna ville även kunna 

följa upp resultaten på samtliga skolor i kommunen för att kunna ha en samlad bild. De 

uppföljningar som Skolverket gjorde av friskolorna var enligt Stefan inte tillräckligt för 

att kommunens politiker skulle kunna ha en samlad uppfattning av förhållandenam i 

kommunen. 

 

I NT
77

 beskrevs innehållet i överenskommelsen enligt följande: 

 

”Överenskommelsen tecknas mellan kommunen och förskolor eller grundskolor som inte 

drivs av kommunen.  Den ger dem tillgång till exempelvis elevhälsan, datateket och 
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mediacentralen på samma sätt som de kommunala skolorna. Informationsträffar för 

företrädare på olika nivåer i verksamheterna ska arrangeras.   

 

Kompetensutveckling kan vara en mötesplats för personal från olika verksamheter. 

Resultatuppföljningen blir gemensam för alla skolor. De måste delta i undersökningen av 

läsförmåga i årskurs två och de nationella proven i årskurs tre och fem. Resultaten från 

dem och betygen från årskurs nio ska redovisas i kommunens databas.  

 

Under perioden 2009 och 2010 ska en kartläggning av skolornas lokalbehov göras och 

möjligheten att samutnyttja lokaler ska prövas.” 

 

Enligt den tjänsteman och de rektorer som intervjuades av NT
78

 hade arbetet med att 

skapa en gemensam plattform för samtliga skolor uppfattats väldigt positivt av de flesta i 

kommunen. Rektorer på flera friskolor, bland de Fagotten och Fugan som tillhörde 

rikstäckande koncerner, uttryckte att det gynnade hela kommunen. Satsningen beskrevs 

inte som oproblematisk men det fanns enligt tidningen en samstämmighet hos de 

inblandade friskolorna. Politikerna ville ändra resursfördelningen i den meningen att alla 

grundskolor i kommunen skulle omfattas av samma principer och pengarna skulle 

fördelas utifrån samma faktorer oavsett skolans form. Resursfördelningen blev därmed en 

grundsten i denna satsning.  

Det var viktigt för nämnden att få större insyn i friskolorna, resonerade man i tidningen. 

Friskolerektorerna uttryckte även att det var dags att ta itu med det skepsis som funnits 

mot friskolor från kommunens sida. Både rektorerna och politikerna menade att det var 

dags att mötas och börja samarbeta för allas fördel. Det fanns mycket gemensamt som 

borde diskuteras bland rektorer på de olika skolorna. Stefan förklarade till Dagens 

Samhälle
79

 att samarbetsavtalet inte bara förde med sig att friskolorna fick förändrade 

villkor och möjligheter. Det förde också med sig att kommunen fick mer befogenheter till 

insyn och uppföljning i utbyte mot de stödresurser de erbjöd friskolorna. ”Med stöd måste 

också följa insyn. Vi måste försäkra oss om att stödet kommer eleverna till godo”, - 

poängterade Stefan i tidningen. 

En friskolerektor uttryckte att han upplevde att det fanns konkurrens mellan friskolorna 

som han ville komma ifrån. Han försökte därför starta ett nätverk för friskolerektorer. På 

samma sätt kunde det vara möjligt att bilda nätverksliknande relationer mellan rektorer på 

samtliga typer av skolor i Norrköping, menade han. En annan friskolerektor menade att 

satsningen å ena sidan möjliggjorde kommunikationen och helhetsutvecklingen i 

kommunen, och å andra sidan gynnade eleverna. Alla elever i Norrköpings skolor skulle 

ha samma förutsättningar, poängterade både politiker och rektorer. 

 

                                                 
78

NT  2008-09-16 
79

 Dagens Samhälle 2-2009 



173 

 

Norrköpings kommuns planerade samarbetsavtal med friskolorna sågs av många som 

nydanande. Det välkomnades av oppositionen och poängterades inte minst av 

socialdemokraterna själva: 

”Granskning, insyn och kvalitetskrav måste vara likvärdiga för alla skolor oavsett 

huvudman. Det viktigaste är inte skolans driftsformer och huvudmannaskap – utan 

elevens rätt till en skola med bra kvalitet. Vi har i Norrköping som första kommun träffat 

en överenskommelse med alla friskolor om ett samarbete. Därmed har vi flyttat fokus 

från konkurrens till samarbete. Samarbetet gäller den löpande samverkan som 

exempelvis gemensamma kvalitetsredovisningar och information till elever och föräldrar 

men kan också öppna för ett erfarenhetsutbyte. Vi ska ta tillvara friskoleetableringarnas 

positiva sidor och motverka de negativa. Vi vill dock förstärka kommunernas inflytande 

vid etablering av friskolor, samt att friskolorna ska arbeta under samma ekonomiska 

förutsättningar som de kommunala skolorna. Vi vill vara tydliga med att vi ser det som 

positivt att föräldrar tillsammans med sina barn kan välja skola, vare sig det gäller en 

friskola eller en kommunal profilskola.” – skrev Norrköpings socialdemokrater så sin 

hemsida. 

Samarbetsavtalet blev en riksnyhet. Norrköpings kommun hamnade på första sidorna i 

flera tidningar. Svenskt Näringslivs nättidning skrev om avtalet mellan Norrköpings 

kommun och friskolorna och beskrev avtalet som unikt
80

. BUN:s ordförande Stefan (s) 

beskrevs som en modig initiativtagare som under 2007 och 2008 försökt föra samtal 

mellan friskolorna och kommunen och föra dem närmare varandra.”Vi har mycket att 

lära av varandra oavsett huvudmannaskap”, - sa Stefan till tidningen. – ”Vi vill i 

grunden åstadkomma att alla barn har samma förutsättningar och villkor oavsett om de 

går i en fristående eller kommunal skola. Så är det inte idag. Och vi politiker har länge 

stridit om varför det är så. Det blir så tröstlöst när man bara beskyller varandra för att 

vara orsak till problemen. Att framställa varandra som vän eller fiende är fullständigt fel 

perspektiv.” 

 

Ett av Stefans argument för satsningen på samarbete mellan kommunen och friskolorna 

var det faktum att kommunen inte hade uppmärksammat och därmed inte granskat alla 

skolorna i kommunen på samma sätt. Friskolorna hade agerat under andra premisser än 

de kommunala skolorna, de hade inte fått samma möjligheter, menade han. Stefans 

uppfattning var att det var lönlöst att oroa sig över att friskolorna inte tog ansvar eller 

levde ett eget liv om man som politiker lät bli att skapa lika förutsättningar och 

möjligheter för friskolorna som övriga skolor. Enligt honom låg inte lösningen på de 

upplevda problemen i att försöka lägga ner någon friskola eller att motverka etableringen 

av friskolor; istället menade han att det var viktigt att se till att friskolorna får chansen att 

göra ett bra jobb. Att försvåra situationen för de friskolor som fanns i Norrköping var en 

återvändsgränd, förklarade han till Dagens Samhälle
81

. En ojämn situation skulle leda till 
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mer segregation mellan skolorna och eleverna, menade han: ”Det får inte bli så att barn 

förlorar för att vi träter”. 

 

Alla skolor i kommunen skulle kunna bli bättre med lika förutsättningar, förklarade han 

sin vision och försökte tona ner bilden av konkurrens mellan de olika skolorna: ”I 

Norrköping säger vi nu att fristående skolor är självklara och naturliga. Det kan ses som 

ett erkännande av att de finns”, - meddelade han till Svenskt Näringsliv. 

 

Norrköpings folkpartister och moderater uttryckte sin belåtenhet med nämndens agerande 

på möten och i media. Den politiska enigheten i frågan var tydlig. Det kan påpekas att 

varje parti såg sig som en del av hela processen som lett till detta samarbete, på samma 

sätt som med försöket med kommunala friskolor. Även miljöpartiets ställning i processen 

betraktades av andra partiers politiker som viktig. Miljöpartiet hade länge krävt att 

kommunala skolor skulle få ökad grad av decentralisering och frihet. De hade en 

avgörande roll i samarbetet med regeringen där en lagändring förbereddes genom 

gemensamma satsningar. På samma sätt var miljöpartiet i Norrköping tydliga med att ge 

sitt stöd till de satsningar som syftade till att för det första införa kommunala friskolor 

och för det andra samarbeta med friskolorna. 

 

Genom att tillsammans formulera de villkor och krav som skolorna skulle ställas inför 

kunde kommunen och friskolorna nå en överenskommelse som gällde för framtiden. 

Samtliga skolor i kommunen skulle nu bedömas lika och man pekade på att det var 

verksamheten och inte huvudmannaskapet som var viktigt i bedömningar. Stefan 

förklarade i intervjuer att hans uppfattning var att varje individuell skola kunde ha något 

utmärkande som skulle kunna fungera som ett föredöme för de andra skolorna. 

 

Avtalet skulle inledningsvis skrivas med varje individuell skola och gälla för två år 

framåt för att sedan utvärderas och eventuellt förlängas. Avtalet var frivilligt, vilket var 

viktigt enligt Stefan som förklarade till NT
82

 att de ”på frivillig grund kunde åstadkomma 

det som egentligen staten borde göra”. 

Rektorerna på friskolorna i Norrköping uttalade sig positivt om samarbetet med 

kommunen. En av dem som visade att hon var väldigt positiv var rektorn på friskolan 

Fugan. ”Som skolchef (…) ser jag oerhört positivt på samarbetsavtalet. Äntligen är vi en 

del av ett gemensamt synsätt utifrån en enighet i kommunen”, - sa hon i tidningen
83

. Hon 

fick medhåll av Fagottens rektor som pekade på att bilden av friskolorna som hot mot 

kommunens skolor, som enligt honom fanns hos både kommunala rektorer och 

tjänstemän, höll på att suddas bort genom avtalet. Hans uppfattning var att ett sådant 

samarbetsavtal var en välkommen avsiktsförklaring där kommunen visade sin goda vilja 

att samarbeta med friskolorna:  
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”Huvudbudskapet är lika förutsättningar för fristående skolor som för kommunala skolor 

samt att öka förståelsen för våra olikheter i våra val av metoder kring gemensamma 

elever. Här finns det en del kvar att arbeta med. (…)  En annan viktig bit är en 

attitydförändring inom grundskolan i Norrköping, där både pedagoger och skolledare 

ser fristående skolor som ett hot och cementerar detta genom olika myter. Ett 

samarbetsavtal är en politisk vilja som måste genomsyra hela organisationen. Dagens 

samhälle ställer den enskilda medborgaren inför många val. Fristående skolor är en 

produkt av detta, där individen erbjuds möjlighet att med andra metoder nå ett 

gemensamt mål. En metod som skiljer sig från det kommunala alternativet och som 

passar den enskilda individen och inte kollektivet.” (ibid.) 

Det unika avtalet mellan Norrköpings kommun och friskolorna framkallade positiva 

omdömen från både politiska håll och från skolrektorer. ”Socialdemokraternas förra 

partisekreterare banar vägen för en ny friskolepolitik”, - kunde man läsa i Dagens 

Samhälle, – ”Norrköping öppnar för samverkan”. Ägaren till friskolekoncernen 

Prolympia jublade. ”Nu har vi kommit in i stugvärmen” – förklarade han sin positiva syn 

på den nya politiska satsningen till Dagens Samhälle
84

. En del tidningar skrev om att 

Norrköpings kommun med den drivande nämndordföranden Stefan i spetsen visade 

vägen för framtida skolpolitik. NT
85

 kallade satsningen för ”ett unikt samarbetsavtal”. 

Svenskt Näringsliv
86

 pekade på att socialdemokratisk politik i Norrköping inte var typiskt 

för socialdemokraterna på nationell nivå, något som Stefan valde att förklara i intervju till 

tidningen: 

 

”- I ditt eget parti finns det personer som är uttalat emot friskolorna. Hur ser du på det? 

- Risken är att den uppfattningen förstärker orättvisorna. Om vi inte ger fristående skolor 

samma förutsättningar som kommunala skolor, då drabbas inte i första hand skolorna 

utan eleverna”. 

En av de som var avvaktande positiv var en representant från Friskolornas Riksförbund 

som uttalade sig i NT
87

. Enligt hans uppfattning var avtalet något helt nytt. Han menade 

att det var ett bra initiativ men betonade att det var viktigt att skilja på försök till 

samarbete och försök till ökad kontroll från kommunens sida. Mycket berodde enligt 

honom på den kontakt som fanns mellan skolorna i kommunen, och det gällde inte bara 

den gemensamma resultatuppföljningen utan hela kommunikationen.  

I november 2008 kunde NT
88

 konstatera att det slutliga avtalet höll på att undertecknas 

för att börja gälla från årsskiftet. Egentligen skulle det bli flera separata avtal gällande 

olika delar av samarbetet. Samarbetet hade dock redan börjat genom exempelvis 

gemensam kontroll av skolk och användning av gemensamma lokaler. Enligt NT 

uttryckte några representanter från kommunala skolor sitt motstånd mot ett samarbete 
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mellan politikerna och friskolorna. Motståndarna menade att förändringar i framför allt 

resursfördelningssystemet skulle ge friskolorna bättre villkor än de kommunala skolorna 

vilket skulle leda till att kommunala skolor förlorade kampen, skrev NT. Man visade 

exempel på den debatt som pågick mellan kommunala rektorer och friskolerektorer i 

kommunen och förmedlade en känsla av att debatten kunde vara fientlig och full av 

anklagelser. Diskussionen om möjligheten för friskolorna att få högre ersättning hade 

pågått länge: redan året innan spekulerade NT 
89

 om möjligheter för en muslimsk friskola 

att få högre ersättning genom förändrad resursfördelning tack vare sin höga andel elever 

med invandrarbakgrund. Där påpekade även en moderat politiker att hon hade en 

uppfattning om att vissa friskolor fick lägre ersättning än sina kommunala motsvarigheter 

eftersom resursfördelningssystemet enbart tog hänsyn till antalet elever på friskolorna. 
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2009 
 

 # mot samma villkor för alla skolor 

Politikerna gick 2009 till mötes med ett tvåårigt avtal i handen. Stefan (s) förklarade i 

intervju till NT
90

 att den tvååriga försöksperioden skulle visa om det i fortsättningen 

skulle behövas ett tydligare avtal eller om samarbetet med friskolorna skulle bli en 

självklarhet och inte behöva ytterligare formalisering. På ett möte i januari 2009 fortsatte 

Barn- och Ungdomsnämnden att driva frågan om samarbete mellan kommunen och 

friskolorna för att jämna ut villkoren och skapa rättvis konkurrens mellan skolorna. 

Utbildningskontoret informerade att flera överenskommelser mellan Utbildningskontoret 

och fristående grundskolor var klara. Barn- och Ungdomsnämndens beslut i september 

2008 markerade en ny linje i utvecklingen av skolverksamheten. Nämnden arbetade 

aktivt med att samla samtliga skolor i kommunen under samma organisatoriska tak 

oavsett huvudman. Det frivilliga samarbetet beskrevs som gynnande för alla, och framför 

allt var det gynnsamt för kommunens elever, menade politikerna. 

En överenskommelse om samarbete mellan kommunen och de fristående skolorna 

markerade ett viktigt steg i utvecklingen av skolan som helhet. ”Jag tycker att det är ett 

bra initiativ att inleda ett samarbete med friskolorna och ledarna där. Ju mer man umgås 

desto mer kan man lära av varandra och respektera varandra. Det tror jag är ett sätt, 

eller en annan väg att gå än att gå in och kontrollera. Kommunen bjuder in helt enkelt, så 

det tycker jag är bra”, - kommenterade Mia (mp) i en intervju. 

 

Under första halvåret 2009 kom tre ansökningar in om att starta nya fristående 

grundskolor i Norrköping. BUN skulle enligt Skolinspektionen yttra sig i ärendet. 

Nämnden gav senare avslag på ansökningarna. 

 

 

Utvärdering och fortsättning av den kommunala friskolan  
 

I juli 2009 la Klarinettens rektor Rolf och styrelseordförande Ingvar fram en hemställan 

där de gjorde gällande att beslut behövde fattas huruvida Klarinetten skulle få tillstånd att 

fortsätta som kommunal friskola under 2010-2011.  De pekade på att Klarinetten hade 

haft bra resultat och de såg därmed skolan som berättigad att fortsätta som kommunal 

friskola i enlighet med de förväntningar som ställdes på den vid försökets start. Rektorn 

var mycket förhoppningsfull och visade gärna sin framtidsoptimism i tidningarna. Det 
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skrevs en del om hur Klarinettens exempel skulle inspirera och påverka andra skolor och 

rektorer. 

 

Den första kommunala friskolans erfarenheter och resultat bedömdes som mycket 

positiva av nämnden. Klarinetten hade en stabil budget, man hade genomfört förändringar 

och hela skolan genomsyrades av laganda. Det faktum att skolan fick stor 

uppmärksamhet i media förbisågs inte heller. Nämnden hänvisade till det tvååriga avtalet 

mellan skolan och kommunen men öppnade dörren för vidare förhandlingar om 

förlängning. Pressen återspeglade politikernas optimism i flera artiklar där den 

kommunala friskolan beskrevs i mycket positiva termer. NT
91

 beskrev Klarinetten som 

den stora vinnaren avseende betyg i jämförelse med andra kommunala skolor. Klarinetten 

inkom även med en intern utvärdering av verksamheten i september. Utvärderingen 

beskrev en positiv utveckling och att man hade en uppgående tendens i framför allt 

elevernas resultat men även avseende trygghet och trivsel samt brukarnas förtroende. 

Medarbetarnas engagemang lyftes fram som en viktig framgångsfaktor. Skolan började 

använda sig av en speciell certifieringsmodell för kvalitet som hade både kvalitativa och 

kvantitativa utvärderingsmetoder, något som styrelsen på Klarinetten menade var nytt och 

spännande. Kvalitetsutvärderingen visade bra siffror och skolan satsade hårt på arbetet 

med att skapa bra kvalitet och nå ut med budskapet om den goda kvaliteten till alla 

aktörer i kommunen. Skolverkets inspektion gav Klarinetten högsta betyg för trygghet 

och trivsel 2008.  

I utvärderingen nämndes några viktiga faktorer som på ett positivt sätt påverkade skolans 

utveckling: ”… större inflytande från brukarna genom att skolan nu har en styrelse med 

representanter från näringsliv och omgivande samhälle samt föräldra- och 

elevrepresentanter; stort engagemang hos lärare och övrig personal; mycket positiva 

arbetstagarorganisationer; möjlighet att planera ekonomin mer långsiktigt; möjlighet att 

kunna ha framförhållning i projekt och att kunna spara pengar för att avsätta längre 

fram; en tydligare månadsavstämning jämfört med tidigare p.g.a. månatliga 

tilldelningssiffror”. I utvärderingen menade man även att Klarinettens personal präglades 

av stort engagemang kring det nya självstyrande sättet att arbeta. Även styrelsens roll 

beskrevs som viktig eftersom styrelsen stod för skolans relationer med samhället och 

arbetsmarknaden och en rad projekt var igång. Ekonomin var enligt dokumentet en 

drivande faktor i den långsiktiga planeringen: ”De ekonomiska förutsättningarna har 

inneburit att skolan har kunnat sätta in resurser som planeras över längre tid för att ge 

bestående resultat för elever. Vi har också kunnat gå in i långsiktiga projekt (kring 

utveckling och kvalitet) eftersom vi kan planera ekonomin i ett längre perspektiv.” 

Skolan fick enligt denna utvärdering fortlöpande ansökningar från elever som kom ifrån 

andra upptagningsområden, vilket pekade på att skolan var efterfrågad och hade ett gott 

rykte. Rolf förklarade att han såg fram emot en förlängning, och skulle uppskatta en 

diskussion om hur ansvaret och befogenheterna för den kommunala friskolan skulle se ut 

i framtiden.  
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BUN var snabba med sitt svar till Rolf och hans styrelse. Redan i november 2009 fattade 

politikerna ett beslut om förlängning av försökstiden för Klarinetten som kommunal 

friskola. Vid sammanträdet var nämnden enig om att försöket skulle förlängas och att 

skolan skulle fortsätta utvecklas i den positiva riktning som den tagit. Det hade alltså inte 

gått två år som avtalat vid försökets start. Den kommunala friskolan fick fortsätta 

tillsvidare innan avtalstiden runnit ut. Nämnden tillsatte samtidigt en extern utredning 

som skulle visa vilka framgångsfaktorer som kunde urskiljas i skolans arbete. Politikerna 

menade att de i fortsättningen ville utöka det lokala inflytandet genom den nya 

organisationsformen också i andra skolor. Utredningen skulle utröna framgångsreceptet 

som skulle stanna och spridas i kommunen.  

 

Politikerna ville utreda möjligheterna att göra alla kommunala skolor till kommunala 

friskolor. Både Folke (fp), Monika (m), Mia (mp) och Stefan (s) visade tydligt att 

Klarinettens framgång var något som de ville att andra kommunala skolor också skulle ha 

i sina verksamheter. Det kan samtidigt nämnas att den tjänsteskrivelse som 

förvaltningstjänstemännen förberedde inför nämndsammanträdet i november hade 

innehållit förslag till beslut som avvek från de fattade besluten. Tjänstemännen hade 

föreslagit att den kommunala friskolan skulle fortsätta arbeta på försök under ytterligare 

en avgränsad tidsperiod (1,5 år) samt att inga fler kommunala friskolor skulle etableras i 

kommunen. Dessa förslag ignorerades av politikerna. Enligt deras vision var det viktigt 

att den kommunala friskolan skulle få fortsätta tillsvidare och visa ett gott exempel till de 

andra skolorna. Alla som ville kunde diskutera möjligheterna med nämnden om att bli 

kommunal friskola. 

 

Politikernas stora vision var att fortsätta arbetet med att föra över modellen med 

kommunala friskolor till samtliga kommunala skolor i kommunen. Ett första steg i den 

riktningen var styrelser i de kommunala skolorna. Barn- och Ungdomsnämnden gav grönt 

ljus till att införa nya former för att styra skolorna. Nämnden bedömde att den 

kommunala friskolans erfarenheter av en egen styrelse samt de erfarenheter av styrelser 

som hade funnits på ett antal kommunala skolor sedan tidigare visade att det var en form 

värd att prova. Exempelvis fick den kommunala skolan Klaveret en egen styrelse enligt 

nämndens beslut i november 2009.  Fler skolor förväntades följa. 

 

 

En marknad fortsätter att formas 
 

Att visa sin belåtenhet med den kommunala friskolans framgångar genom att låta skolan 

fortsätta var ett sätt att prova och godkänna en modell där marknadstänkandet kom i 

fokus. Det poängterades av både politiker och rektorer. Mia (mp) och Folke (fp) 

meddelade att de hade kontinuerliga kontakter med kommunala rektorer som fortfarande 

var intresserade och nyfikna att prova på den nya organisatoriska lösningen. Även om 

försöket i sig bara resulterade i en skola menade en del politiker att det också var en 

värdefull erfarenhet i processen. Sonja (s) och Svante (s) förklarade i intervjuer att den 
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stora politiska visionen skulle förverkligas genom deltagande från både politikernas och 

rektorernas håll. De refererade till rektorernas flerfaldiga frågor om den kommunala 

friskolan som de ställt till politikerna både innan, under och efter försöket. Att rektorerna 

ställde många frågor tolkades av politikerna som ett tecken på nyfikenhet men även som 

ett tecken på ett behov av att klargöra vad som gällde i den kommunala organisationen. 

Det var även viktigt för politikerna att ofta poängtera att processen hela tiden skedde 

genom samtal och dialog med rektorerna och förvaltningen. Deras uppfattning var att 

politiska beslut skulle vara fast förankrade i de behov som kommer till uttryck ute i 

verksamheterna. Det kan påpekas att några av de intervjuade rektorerna nämnde att 

politikerna visserligen försökte att få till stånd samtal med rektorerna men att samtalen 

ofta stannade vid att politikerna presenterade visioner medan rektorerna eftersökte 

konkreta handlingar. I och med erfarenheten med kommunal friskola som en faktisk 

handling fanns det något som de kommunala rektorerna kunde relatera till. Rektorerna 

uppfattade även politikernas vilja att prova nya organisatoriska lösningar som positiv 

trots att det stundvis saknats svar på alla frågor.  

 

På Utbildningskontoret förklarade Uno att arbetet med profilering av kommunala skolor 

hade pågått alltsedan försöket med kommunala friskolor. Profilering och gemensam 

marknadsföring för de kommunala skolorna blev en central process i utvecklingen av 

marknaden, förklarade Uno i intervju: 

 

Uno: Det är områdeschefer som dragit igång ett stort arbete med det här med 130 

rektorer där man ska gå ut och profilera kommunens skolor. Vi har alltså kommunens 

skolor och det du pratat om, en öppen marknad med de fristående skolorna, och hur ska 

vi konkurrera och visa upp vår verksamhet kontra friskolorna? Där har de tagit stort 

grepp. 

Olga: Och då är det inte varje skola som ska stå för sig utan det är VI kommunala skolor. 

Uno: Just det, VI kommunala skolor och VI erbjuder det här. Sedan kommer varje skola 

också att ha, och har redan, en profil, men man ska kunna tydliggöra den profilen, och 

idag är det ganska okänt. Går du in på hemsidorna så hittar du möjligen någon som 

skriver att vi jobbar med det här och har profilering i det här. Vissa skolor har kommit 

längre i det här… Profileringen är någonting man jobbar mycket med. Vi hade ett stort 

möte sent i våras där olika arbetsgrupper presenterade strategier för att profilera sig, 

marknadsföra sig, bli tydligare utåt kunderna eller… ja, ta upp kampen. För vi har ju 

varit ganska passiva, vi har varit mer som betraktare, oj, nu har det kommit en friskola 

till, oj en till, och sedan har vi bara suttit där.” 

 

Utbildningskontoret och skolförvaltningen genomgick under 2009 en strukturell 

omorganisering. Från att tidigare ha tre områden kom organisationen att förändras till att 

ha fyra områden. På Utbildningskontoret hade man också gjort om strukturen där tidigare 

position som programsekreterare ersattes av chefer över respektive verksamhetstyp, 

såsom grundskola och förskola samt vuxenskola. I en intervju funderade en tjänsteman på 

Utbildningskontoret över omorganiseringen som enligt honom kom att handla om alla 
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nivåer i organisationen. Det gällde inte bara skolorna, påpekade han, utan hela sättet att 

organisera utbildning. 

 

Politikerna förklarade i intervjuer att deras vision sträckte sig till samtliga skolor i 

kommunen, inklusive friskolorna.   De satsningar som genomförts för att uppnå en 

samarbetsöverenskommelse med friskolorna hade bemötts väl av både friskolerektorer 

och media. De politiska resonemang som låg bakom satsningarna var att skapa lika 

förutsättningar för samtliga skolor i kommunen för att gynna kommunens samtliga 

elever. Resonemanget välkomnades av många, även om vissa ställde frågor. Frågorna 

gällde både den oväntade riktningen i socialdemokratisk politik och de praktiska 

lösningar som de politiska visionerna skulle resultera i. Eftersom arbetet med att få 

kommunen och friskolorna att komma närmare varandra var en lång process som hade 

pågått i nästan två år, menade en del intervjuade att de inte såg samarbetsavtalet som en 

färdig lösning. Förvaltningstjänstemännen svarade undvikande på frågor om kommunens 

relation till friskolorna och förklarade det med att det inte ingick i deras arbetsuppgifter 

att hålla koll på friskolorna. Samtidigt menade de att det kanske var på tiden att det 

gjordes satsningar på att tydliggöra systemet och få till stånd en dialog. Även kommunala 

rektorer verkade avvaktande och menade att de hade fullt upp med det som hände inom 

den kommunala skolan. Emellertid menade även de att det fanns intresse och nyfikenhet 

hos många att förstå friskolornas ”hemliga värld”. Det fanns fortfarande fler frågor än 

svar. Den sammanlagda bilden som förmedlades var att det skapades nya former av 

konkurrens och samarbete på marknaden. 

 

Att skapa lika villkor handlade även om att föra över framgångsreceptet från den första 

kommunala friskolan till kommunens samtliga kommunala skolor. På 

Utbildningskontoret beskrev Uno förändringsbenägenheten under den perioden i en 

intervju: 

 

”Uno: … Det var mycket positiva resultat för [Klarinetten]. Och politikerna, i alla fall 

[Stefan] (s), vill skapa de här förutsättningarna för alla skolorna i kommunen. Man ska 

inte gå i en fil och kallas för kommunal friskola utan alla skolor ska ha samma möjlighet. 

Olga: Den uppfattningen fick jag för ett par år sedan också. 

Uno: Och andra politiker i nämnden är nu på samma linje. Många delar den 

uppfattningen… 

Olga: Ett nytt resursfördelningssystem kommer att behövas. 

Uno: Ja, vi håller på att ta fram ett nytt resursfördelningssystem som går förbi 

områdeskontoret och pengarna går ut direkt från Utbildningskontoret till enheten med en 

knapptryckning. 

Olga: Till vanliga kommunala skolor, utan att de blir kommunala friskolor? 

Uno: Ja. Det är ett sätt att förändra, man går förbi områdescheferna när man fördelar 

ekonomin. 

Olga: Är det någonting som ni bara tittar på eller är det verkligen på gång? 

Uno: Det är på gång, ekonomen som sitter i rummet bredvid har tagit fram en modell att 

göra det här och nu testar vi den här modellen, hur den slår. En del är vinnare av att 
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man gör på det viset och en del är förlorare. I och med att när det går via 

områdeskontoret så har områdescheferna möjlighet att flytta över pengarna ... Men inte 

med den nya modellen, här går pengarna direkt till respektive enhet. 

Olga: När sätter ni igång med det? 

Uno: Tanken är till nästa års budget 2011. Det var som sagt på [Stefans] initiativ. 

Olga: Ska skolorna heta kommunala friskolor för att bli en del av systemet? 

Uno: Nej, tanken är att alla skolor ska ta del av det oavsett vad de heter. De ska ha 

samma system ned över- och underskott som [Klarinetten]. 

Olga: Då försvinner ju skillnaden mellan kommunala skolor och kommunala friskolor på 

något sätt. 

Uno: Ja. [Stefan] säger att om det här är positivt för [Klarinetten], varför kan vi inte 

göra det för alla skolor, och det är det han håller på och förverkligar nu.” 

 

 

En marknad höll på att formas i Norrköping. Konkurrensen mellan de olika skolorna 

tolkades annorlunda år 2009 än år 2006. Satsningar på att jämna ut villkoren för samtliga 

skolor i kommunen var tydliga tecken på att konkurrensmönstret skulle förändras. Det 

handlade om att skapa både likhet och olikhet. Å ena sidan gjordes ett försök att ge mer 

frihet till kommunala skolor och skapa olikhet mellan skolorna. Å andra sidan engagerade 

sig friskolorna i ett med kommunen samordnat agerande. De olika typer av skolor som till 

synes hade varit varandras motsatser började komma närmare varandra. Norrköping gick 

in i 2010 med fortsatta förändringar i sikte. 

  

Omorganiseringsprocessen i Norrköping med satsningar på att skapa lika villkor för 

samtliga skolor genom att införa nya organisatoriska lösningar blev omskriven i pressen. 

Inte bara de lokala NT och Folkbladet levererade budskapet. Norrköpings exempel blev 

intressant för många på en nationell nivå. 

 

”[Ramona] (Klarinettens nya rektor, min anm.) och jag var på ett möte för kommunala 

friskolor i Stockholm (Nätverket kommunala friskolor, min anm.), och det jag var häpen 

för var att det bara var 15-17 skolor totalt i hela landet! Och jag trodde det var många, 

många fler. [Stefan] var inbjuden till det där mötet och han berättade om Norrköpings 

kommuns ambitioner att skapa samma förutsättningar som den enda kommunala 

friskolan som för alla skolor i kommunen. Och för det krävs en annan organisation.” – 

berättade Uno och förklarade att kommunen levde i förändringens tid. 
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Post Scriptum 
 

 

Under 2010 fortsatte satsningen på att skapa lika villkor för samtliga skolor. År 2011 

hade Utbildningskontoret i Norrköpings kommun ett fungerande samarbete med 

friskolorna. Ersättningsnivåerna jämnades ut så småningom mellan olika typer av skolor, 

efter att flera friskolor krävt att nämnden och förvaltningen skulle visa hur ersättningen 

beräknades för respektive friskola. Ojämna nivåer i fördelningen av resurser mellan 

kommunala och fristående skolor uppmärksammades i tidningarna. Utjämningen av 

villkoren för de olika skolorna skedde genom en lång process där kommunpolitikerna och 

förvaltningstjänstemännen arbetade hårt för att möta friskolornas krav. Kraven ställdes att 

ersättningen skulle ligga på samma nivå som för de kommunala skolorna. Många i 

kommunen beskrev samarbetsprocessen som unik i sitt slag. Norrköping 

uppmärksammades i media som en av de först kommunerna i Sverige med att föra en 

öppen dialog om friskolornas roll och villkor på den kommunala marknaden. 

 

År 2011, precis som året innan, visade Klarinetten överskott i verksamheten. Överskotten 

beskrevs av både NT och intervjupersoner på Utbildningskontoret som stora och 

Klarinettens nya rektor Ramona, som kom att ersätta Rolf, blev en av de frontfigurer som 

enligt många i kommunen skulle leda vägen till framgång för alla kommunala skolor i 

Norrköping. 

 

”Låt Norrköpings skolor visa vägen! … Norrköping har många friskolor och en 

betydande skolkonkurrens. Alla barn i vår kommun är lika viktiga och det gemensamma 

bästa bör vara i fokus på varje skola … Vi ska inte konkurrera med guldkanter, 

marknadsföring eller friserade resultat, utan genom att uppfylla våra centrala mål - 

elevernas kunskaper, trygghet, delaktighet och trivsel. På så sätt får vi en bättre skola för 

alla elever i Norrköping.” – beskrev hon tillsammans med Klarinettens utvecklingsledare 

sin vision för hela Norrköpings utveckling i framtiden i NT
92

. 

 

År 2012 var verksamheten i Norrköping omorganiserad. Samtliga kommunala skolor 

arbetade efter samma modell som den första kommunala friskolan. De var ansvariga inför 

Utbildningsnämnden och hade inga mellanchefer att förhålla sig till gällande 

resursfördelning. De fick sin ersättning direkt i handen utan någon omfördelning. 

Ersättningsnivåerna styrdes av en enhetlig modell som gällde alla typer av skolor i 
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kommunen. De kommunala skolorna fick bilda egna verksamhetsstyrelser och komma 

närmare näringslivet och det omgivande samhället. De byggde upp nätverk utifrån sina 

profiler som numera var tillåtna och önskvärda.  De flesta skolor hade 2012 profiler och 

profilklasser av något slag. De marknadsförde sig som enskilda, unika och 

konkurrenskraftiga aktörer på en marknad samtidigt som varumärket Norrköpings 

Kommunala Skolor blev etablerat som ett kollektivt begrepp i den gemensamma 

marknadsföringen. De skapade en image av kommunala skolor som stod för både 

mångfald och gemenskap. Mångfalden var ett begrepp som för många förknippades med 

valrikedom. Mångfalden symboliserade även en process där skolorna arbetade med att 

utmärka sig från mängden samtidigt som de representerade en grupp. Att vara en 

kommunal skola i Norrköping fick en förändrad innebörd. 

 

År 2012 fick de fristående skolorna i Norrköping ersättning enligt samma principer som 

de kommunala skolorna, d.v.s. baserad på både volym och struktur. Samarbetet mellan 

politikerna, tjänstemännen och friskolorna fortsatte att utvecklas och transparensen i 

förhållandena ökade. De fristående och de kommunala skolorna hade också börjat 

komma närmare varandra tack vare den förändringsprocess de gått igenom tillsammans. 

De började arbeta med att dela på gemensamma resurser och skapa ett system för 

gemensam utvärdering av samtliga skolors resultat. Det återstod en del att göra för att nå 

de uppsatta målen men förändringsprocessen var i full gång. 

 

Den offentliga marknaden hade fått ett ansikte. 
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5. Analys 
 

 

Introduktion till kapitlet 

Jag har i denna studie följt en process där en offentlig marknad för grundskoleutbildning 

skapats i Norrköping.  

 

Tidigare i avhandlingen har offentliga marknader definierats som organisatoriska 

arrangemang skapade genom komplexa förändringsprocesser. I den empiriska 

beskrivningen har denna komplexitet, så som den kommit till uttryck i processen i 

Norrköping, uppmärksammats. Den marknadsskapande processen har presenterats i form 

av en berättelse om utvecklingen i kronologisk ordning. Det har visats vilka 

marknadsaktörer som deltagit i marknadsskapandet och vilka uppfattningar om 

marknaden de haft. Utmaningen har varit att genom berättelsen kunna urskilja vilka 

förändringsprocesser som legat till grund för den marknadsskapande processen. 

Utvecklingen kan ses som uppdelad i flera tidsperioder/faser som följer på varandra. För 

att förstå den marknadsskapande processen och uppnå studiens syfte tillämpar jag i det 

här kapitlet en teori om organisatorisk förändring där fenomenet förändringsprocess 

ligger i fokus. De två modeller av förändringsprocesser som tillämpas, den teleologiska 

modellen och livscykelmodellen, har beskrivits i teorikapitlet. I teorikapitlet har jag även 

diskuterat hur dessa modeller används tillsammans för att förstå de processer varigenom 

offentliga marknader skapas.  

 

I detta kapitel analyseras aktörernas försök att tydliggöra och förstå marknadsstrukturer 

för att kunna förändra dem. Aktörernas vilja och förmåga att förändra marknadsstrukturer 

genom gemensamma satsningar är centralt i processen. Diskussionen handlar även om att 

förändring av marknadsstrukturer inte alltid skett tack vare aktörernas handlande. I 

kapitlets första avsnitt presenteras en analys av den marknadsskapande processen. Olika 

faser i processen urskiljs och analyseras med utgångspunkt i de valda teoretiska 

modellerna. Avsnittet sammanfattas med en figur där processen framställs som ett 

samspel mellan en teleologisk förändringsprocess och en livscykelprocess.  

 

Vidare i kapitlet analyseras den förändring i synen på marknaden som skett hos 

marknadsaktörerna under processens gång. Det handlar här om aktörernas syn på 

förändringens innehåll och inriktning med avseende på olika dimensioner av 

marknadsstrukturen. Vissa av dessa åtta dimensioner visar sig få mer framträdande plats 

än andra i aktörernas ansträngningar att förstå och skapa förutsättningar för en 

fungerande offentlig skolmarknad. 
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5.1. Den marknadsskapande processen 

 

Mognad och kris i livscykelprocessen 

 

Berättelsen inleddes med en beskrivning av perioden 2005-2006 där en marknad redan 

kunde ses existera i kommunen. Marknaden hade börjat ta sin form under de år då det 

blev tillåtet för friskolorna att etablera sig tack vare Utbildningsreformen 1992. Det fanns 

inte några tydliga inträdeshinder i kommunen eftersom Skolverket var generösa med 

tillstånd till friskolor. Denna marknad kan ses som skapad genom en utveckling utanför 

kommunens gränser och makt. Den nationella utvecklingen hade gjort det möjligt att det 

etablerades friskolor i Norrköping. Den marknad som skapats på en lokal nivå kan 

därmed ses som en del av en nationell marknad. Den riksomfattande modellen med 

elevpeng som införts genom reformen har möjliggjort en utveckling där lokalt 

marknadsskapande hamnat i fokus. Försök att införa kommunala friskolor har 

förekommit i olika svenska kommuner, där benämningen kommunal friskola haft olika 

innebörd. Den nya organisatoriska formen kommunal friskola har i olika kommuner blivit 

resultat av olika bakomliggande organisatoriska processer. Det är viktigt att poängtera att 

den lokala kontexten skapar olika förutsättningar för lokalt marknadsskapande. Det har 

exempelvis beskrivits hur marknadsskaparna i Norrköping försökt hämta inspiration från 

andra kommuner som skapat liknande arrangemang och även hitta en egen lösning som 

skulle återspegla den egna lokala kontexten.  

 

I spåren av Utbildningsreformen kom friskolor att etableras i många svenska kommuner. 

Den nationella utvecklingen visade att antalet friskolor och antalet elever som gick i 

friskolor ökade varje år. Samtidigt kunde det även noteras att olika kommuner hade olika 

statistik över friskolornas etablering och utveckling. Det fanns kommuner där ökningen 

var tydlig, men det fanns även kommuner där det inte etablerades några friskolor. Det 

kunde noteras att Norrköping visade ungefär samma utveckling som andra kommuner av 

liknande storlek: man kunde notera en ökning av antalet friskolor och friskoleelever. En 

annan utveckling som kunde noteras både i Norrköping och på den nationella nivån var 

minskningen av det totala antalet elever i grundskoleåldern. 

  

Friskolornas tillvaro i kommunen under den period som följde reformen, d.v.s. 1992-

2005, beskrevs av många som relativt tyst och oproblematiskt. Varken politikerna eller 

tjänstemännen visade mycket intresse för friskolorna och deras ställning i kommunen. 

Framför allt den styrande koalitionen i nämnden riktade sitt arbete mot de kommunala 

skolorna och inte mot de fristående skolorna. Förhållandet mellan nämnden och 

friskolorna begränsades till att det delades ut ersättning till friskolorna genom 

Utbildningskontoret. Politikerna krävde inte ut något ansvar från friskolorna eftersom de 

ansåg att Skolverkets tillsyn hade varit tillräckligt för att sköta denna uppgift. Inte heller 

de kommunala skolrektorerna såg friskolorna som en del av den kommunala 

organisationen. Den separation som uppstått resulterade i att friskolorna utvecklades till 
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marknadsaktörer med egna identiteter och roller. De blev konkurrenter på en marknad där 

de skulle kämpa om att attrahera elever.  

 

Under perioden 2005-2006 började många aktörer framhäva en bild där friskolorna hade 

vunnit marknadsandelar, hade utvecklat effektiva kostnadsstrukturer och etablerat ett för 

många attraktivt rykte. Även de kommunala skolorna kunde under denna period 

beskrivas som aktörer med motsvarande egenskaper. En skillnad däremellan låg i att 

friskolornas ställning på marknaden höll på att stärkas medan de kommunala skolorna 

hamnade i en kris.  

 

Berättelsen är full av bilder av en kommun i kris under 2005-2006 som förmedlats av 

olika aktörer. De omständigheter som beskrevs som bidragande till krisen, såsom 

exempelvis det att friskolorna hade fått möjlighet att utvecklas utan kommunens påverkan 

och kontroll, kan tolkas som att en marknad hade skapats och fått utvecklas genom sin 

inneboende kraft. Genom att friskolorna etablerades som aktörer med tydliga positioner 

och produkter som efterfrågades av kunder skapades ett konkurrensförhållande.  

Konkurrensen beskrevs av både politiker, tjänstemän och rektorer. Enligt dem höll en 

marknad på skapas. Den konkurrensutsatta marknad med olika producenter som kämpade 

om kundernas gunst hade fått ett liv, växt och mognat. Friskolorna drog till sig alltfler 

elever vilket var ett tecken på att de kunde betraktas som en grupp växande konkurrenter. 

Med tanke på det minskande antalet elever i grundskoleåldern i kommunen började 

framför allt politikerna diskutera ökningen i utbudet och minskningen i efterfrågan på 

marknaden. Det kan noteras att de styrande kommunala politikerna gjorde försök att 

hindra tillkomsten av fler friskolor i kommunen men deras argument mot 

friskoleetablering sågs inte som tillräckliga av det nationella Skolverket.  

 

Under 2005-2006 kunde marknaden utifrån dessa faktorer beskrivas som mogen i den 

meningen att den hade utvecklats till ett organisatoriskt arrangemang där det fanns 

tydliga roller och strukturer. På den marknaden fanns det säljare, köpare, produkter och 

reglerare. Det hade funnits tydliga bilder av en tilltagande konkurrens mellan säljare och 

en tilltagande benägenhet att göra medvetna val hos köpare. Det fanns även reglerare, 

även om uppfattningarna gick isär om vilka dessa var. Det var tydligt att de olika 

marknadsdimensionerna tolkades olika av olika aktörer på marknaden vilket kan ses som 

en bidragande faktor till att det skapades en bild av kris. En sådan marknad kan utifrån 

dessa resonemang beskrivas som liggande i fasen ”mognad” i en livscykelprocess. Det 

kan även förstås som att mognadsfasen höll på att övergå till ”krisfasen” eftersom 

upplevelsen av en kris och kommande kriser var stark. En tydlig bild som förmedlades av 

kommunens politiker var att det fanns ett behov av att förändra marknadens 

förutsättningar för att undvika en krissituation. Några motiverade förändringsbehovet 

genom att beskriva ett framtidsscenario där man skulle behöva lägga ner kommunala 

skolor på grund av konkurrensen. 
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Missnöje startar en teleologisk process 

 

Upplevelser av kris i kommunen skapade förändringsbenägenhet hos många. Den 

kommunala skolverksamheten kom alltmer att betraktas som trög, gammalmodig och 

obenägen att förändras. Det fanns de som menade att den kommunala skolan höll på att 

bli en skola för de barn vars föräldrar inte brydde sig om att göra ett medvetet val. Några 

intervjuade beskrev flykten av elever från den kommunala till den fristående skolan som 

ett tecken på föräldrars progressiva tänkande och valmedvetenhet. De stora individuella 

friskolornas image sågs exempelvis som en legitimerande faktor i sig: själva 

benämningen friskola förde något positivt och tilltalande med sig till eleverna, tyckte 

många av de intervjuade. 

 

Både politikerna och andra aktörer i kommunen visade att marknaden hade utvecklats till 

ett stadium då det var dags att komma in och försöka forma den så att den skulle fortsätta 

leva under någorlunda mer samordnade former. Det var dags att reagera på den 

utveckling som under de föregående åren skapat en marknad. De beskrivningar av 

utvecklingen efter reformen som framkommit i det empiriska materialet visar att många 

aktörer i kommunen delade uppfattningen om att marknaden hade utvecklats ”på egen 

hand”, med hänvisning till å ena sidan politikernas oförmåga att påverka den nationella 

nivån och å andra sidan deras inaktivitet gällande den rådande situationen i kommunen. 

Omorganisering, d.v.s. förändring av marknadsstrukturen, sågs som ett sätt greppa tag i 

marknaden. Ingen av dem som diskuterade möjligheterna att greppa tag i marknaden 

menade att konkurrensen kunde eller skulle stoppas. Ambitionen låg snarare i att lösa den 

upplevda krissituationen genom att försöka påverka marknadsstrukturer och därmed 

marknadsaktörernas sätt att agera på marknaden. Att förändra marknadsstrukturer och 

skapa nya var ett genomgående tema i de diskussioner som fördes mellan olika aktörer i 

kommunen. Det kunde noteras att den marknad som existerade i kommunen fick ökad 

uppmärksamhet efter att ha varit utelämnad från diskussioner. Eftersom marknaden av 

olika skäl uppfattades på olika sätt av olika aktörer i kommunen kunde en strukturell 

förändring av den ses som ett sätt att uppmärksamma och tydliggöra den. 

 

Upplevelsen av kris och missnöje med den ”naturliga” utvecklingen i en livscykelmodell 

kan därmed tolkas som ett steg i riktningen mot en teleologisk process. I en teleologisk 

process är det medvetna aktörer som vill förändra organisering eftersom de kan sägas 

befinna sig i fasen ”missnöje” i den teleologiska processen, vilket kan ses som 

processens start. Missnöjet triggar enligt teorin igång processer av dialog och sökande 

efter relevanta målsättningar. På den studerade marknaden var det tydligt att det under 

perioden 2005-2006 förekom ett skifte där livscykelprocessen blev mindre framträdande 

medan den teleologiska processen blev allt tydligare. Den politiska motionen i början av 

2006 kom att starta processen som involverade många aktörer. Olika aktörer hade olika 

förståelse för marknadsmekanismer och olika förståelse för varandras agerande. En 

mängd tolkningar kunde noteras. Olika aktörer försökte under 2006 förmedla sin bild av 

konkurrens så som de uppfattade den. De försökte även härleda konkurrensens effekter på 

olika aspekter av kommunal organisering. De förändringar som skett i kommunen 
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beskrevs ofta som konsekvenser av den konkurrens som redan fanns på marknaden. En 

del aktörer diskuterade möjliga konsekvenser för kommunen om man inte började styra 

marknaden.  

 

Interaktivt sökande  

 

Fasen ”interaktivt sökande”, den teleologiska processens nästa fas, kom därmed som en 

fortsättning på detta. Diskussioner, samtal och utredningar i olika konstellationer var 

frekventa under resten av 2006. Det handlade om att tydliggöra marknadens strukturer 

och försöka skapa en gemensam förståelse för denna marknad för att möjliggöra 

gemensamma satsningar. Enligt den teleologiska processmodellen handlar fasen 

interaktivt sökande om social interaktion där olika aktörer försöker skapa en gemensam 

föreställningsbild och en gemensam tolkning av utvecklingen. Ökad uppmärksamhet till 

konkurrensen och ökad benägenhet till att söka gemensamma lösningar på upplevda 

problem under 2005-2006 kan tolkas som att den teleologiska processen kom att vara 

framträdande. Den utveckling som tidigare utifrån aktörernas beskrivningar hade präglats 

av marknadsdeterminism fick tydliga tecken på att voluntarismen skulle komma in 

genom aktiv planering och styrning från målmedvetna aktörer. 

 

Sökandefasen under blev lika långdragen som den blev intensiv. Med detta menas att det 

tog ganska lång tid för marknadsaktörerna att nå till en gemensam bild. Det kan 

ifrågasättas om en gemensam bild egentligen skapats, men eftersom utvecklingen visade 

en förändring där olika aktörer aktivt deltog kan det tolkas som att det skapades en bild 

av marknaden som olika aktörer kunde förstå. Samtidigt visade processen i denna fas att 

aktörer på olika organisatoriska nivåer, med olika befogenheter och intressen 

involverades i dialogen. Sökandet skedde därmed på flera nivåer och omfattade individer 

och grupper som hade till synes oförenliga uppfattningar om marknaden. Att skapa en 

gemensam bild av marknaden och försöka skapa förändring var en process som enligt 

många respondenter förde olika aktörer närmare varandra. Sökandeprocessen gick i stor 

utsträckning ut på att tydliggöra strukturen hos det befintliga organisatoriska 

arrangemanget. Flera exempel på detta kunde ses. När man talade om marknad och 

konkurrens framställdes olika bilder av vilka som var säljarna på marknaden, hur de 

agerade och vilka målsättningar de hade. Utan en gemensam föreställning om det var det 

svårt att ta nästa steg i planeringsprocessen eftersom planerad påverkan på 

marknadsstrukturer skulle bli otydlig och ofokuserad. Ett annat exempel var de olika 

uppfattningarna om systemet med resursfördelning: det beskrevs av vissa som icke-

transparent och ibland godtyckligt samtidigt som det av andra hyllades för att vara 

rättvisst och riktat på att skapa jämlika villkor för skolorna.  

 

Den intensiva och enligt många välbehövliga dialogen handlade inte minst om att skapa 

gemensamma värderingar hos politikerna från olika partier representerade i 

kommunhuset, eller snarare om att skapa en större förståelse för varandras värderingar. 

Det fanns tecken på att ideologiska motsättningar höll på att försvagas eftersom de flesta 

involverade politiker menade att skolmarknaden var en gemensam angelägenhet. 
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Samtliga politiker var benägna att betrakta det organisatoriska arrangemang som de såg i 

kommunen som ett verktyg för att arbeta vidare mot målsättningar såsom rättvisa, lika 

villkor och även frihet och egenbestämmande. De till synes olika värderingarna kom att 

diskuteras utifrån mål för framtiden där argument för rättvisa och jämlikhet tenderade att 

relateras till den offentliga organisationens uppgift medan argument för frihet och 

egenbestämmande relaterades till marknadens krav. Båda typer av argument ansågs vara 

legitima av politikerna. Den försvagning av politiska motsättningar som observerats kan 

tolkas som en del av den långa och intensiva interaktiva sökandefasen. Tjänstemännens 

och rektorernas deltagande i den politiska processen har också varit en viktig del av det 

gemensamma sökandet: politikerna beskrev ofta att de ville försäkra sig om att en 

förändrad förvaltningsmodell skulle kunna fungera i Norrköping och att det verkligen 

fanns rektorer som var intresserade av en förändring. Det hade inte räckt med en politisk 

ambition, menade en del intervjuade och förklarade att Norrköping hade sina egna 

förutsättningar jämfört med andra kommuner såsom exempelvis grannkommunen 

Linköping. Hänsyn till egna lokala förutsättningar och till den kunskap som fanns i 

organisationen var viktigt för politikerna som berättade att de engagerade sig i att resa 

runt i skolorna och områdena och diskutera de uppfattningar som fanns hos aktörerna där 

gällande marknadens utveckling och framtidsvision. 

 

En målsättning formuleras 

 

Den målsättning som sökandet ledde till var bred och mångfacetterad. Den innehöll 

politiska budskap samtidigt som den hade ambitionen att vara praktikorienterad. 

Målsättningen såsom den kom att uttryckas av nämndens politiker år 2006 handlade om 

att skapa lika förutsättningar för alla elever i kommunen att få grundskoleutbildning av 

god kvalitet. Grundskoleutbildning producerades på marknaden och därmed behövde 

organiseringen av säljarsidan förändras, förklarade politikerna från olika partier där de 

menade att marknadskrafterna behövde regleras för att eleverna skulle gynnas. Det 

handlade om att skapa ett organisatoriskt arrangemang som skulle kombinera marknadens 

”naturliga” förbestämda utveckling med planerade och genomtänkta förändringar som 

skulle skapa riktning åt denna utveckling. Voluntarismen skulle komma att samarbeta 

med determinismen; voluntarismen såsom den kom till uttryck genom satsningar på 

marknadsreglering skulle eventuellt ta en framträdande plats. Det kan tolkas som att den 

kommunala organisationen började komma in i fasen ”målsättning” i den teleologiska 

processen. Som det framgår av berättelsen, såg många i kommunen den breda satsningen 

på att förändra marknadsförutsättningarna som politisk.  

 

Den styrande koalitionens målsättning att skapa lika villkor sågs av många som oprecis 

men olika aktörer ställde sig bakom satsningen eftersom den ansågs vara genomarbetad 

och väl förankrad. En organisatorisk förändring behövdes enligt samtliga respondenter. 

Kommunens egna erfarenheter och lärdomar från förändringsförsök i andra kommuner 

bidrog till att målsättningen förankrades. Intervjuer med kommunala skolrektorer visar 

exempelvis att det fanns en stor förändringsbenägenhet ute på skolorna: både rektorer och 

personal efterfrågade politiska lösningar på de problem som skolorna upplevde. 
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Rektorernas bild var att förändringsbehovet uppstod av huvudsakligen två orsaker: den 

ena var konkurrensen på marknaden som höll på att bli ohållbar med tanke på det ökande 

utbudet och den minskande efterfrågan, som drog med sig svårigheter att budgetera och 

planera verksamheter. Den andra var att det på många skolor fanns en uppfattning att den 

kommunala skolan hade blivit alltför ”gammaldags” och ”trög” och därmed behövde 

förnyas; inte sällan ställdes den kommunala skolans tröghet emot friskolornas innovativa 

sätt att agera på marknaden och därmed vara tilltalande för elever och deras föräldrar. En 

förnyelse av den kommunala skolan behövde enligt dessa bilder komma genom politiska 

satsningar, vilket skulle möjliggöra förändring ute på de kommunala skolorna. 

 

För att nå den övergripande målsättningen att skapa lika villkor för samtliga skolor 

presenterades två förslag på organisatorisk förändring: att undersöka möjligheter att 

etablera kommunala friskolor och att skapa en plattform för samarbete mellan kommunen 

och friskolorna. Båda förslagen behövde genomarbetas och preciseras. 

 

Återgång till interaktivt sökande  

 

Den övergripande teleologiska målsättningen att förändra marknadsorganisationen genom 

att skapa förändrade förutsättningar åtföljdes av praktiska handlingar. Därför började en 

ny omgång av debatter och samtal mellan olika aktörer, inklusive säljarna själva, för att 

hitta praktiska organisatoriska lösningar som skulle återspegla den breda målsättningen. 

Efter den intensiva sökandefasen där olika aktörer försökte tydliggöra organisatoriska 

strukturer för att skapa gemensamma målsättningar kom återigen en fas där intensiv 

dialog inleddes där praktiska vägar att nå den breda målsättningen skulle diskuteras. Att 

skapa en målsättning där olika värderingar förenades och där gemensamma tolkningar 

skapades var ett första steg i riktningen mot skapandet av en reglerad marknad. 

Marknaden skulle regleras i den meningen att den tidigare förbisedda utvecklingen såsom 

den uppmärksammades av olika aktörer, skulle få en fokuserad inriktning. Reglering 

skulle framför allt handla om politiska åtgärder där politikerna skulle styra över 

marknadslogiken. Genom en tydligare politisk styrning ville beslutsfattarna vända 

marknadsutvecklingen till att bli mer transparent och riktad mot att politiska 

målsättningar uppnåddes. Hur den politiska styrningen skulle komma till uttryck i den 

praktiska verksamheten var en av de centrala diskussionsfrågorna. 

 

Olika sätt att nå den gemensamma målsättningen diskuterades och begreppet kommunal 

friskola kom som ett tydligt exempel på ett för många intressant förslag. Förslaget var 

dock var långt ifrån tydligt gällande dess praktiska utformning. Organisationen var med 

andra ord inne i ”den interaktiva sökandefasen” igen. Nu handlade det om att skapa en 

praktisk utformning av den föreslagna lösningen genom att diskutera innebörden av 

modellen med kommunala friskolor. Diskussionen om begreppet kommunal friskola 

synliggjorde enligt många de skillnader som fanns mellan kommunala skolor och 

friskolor. Det skapade en diskussion om de olika skolornas förutsättningar som säljare på 

samma marknad. Friskolornas villkor kom att uppmärksammas av både politiker, 
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tjänstemän och andra aktörer. I den interaktiva sökandefasen belystes därmed 

marknadens säljarsida i sin helhet. 

 

Den tolkningen går i linje med det teoretiska resonemanget om att den teleologiska 

processen inte bygger på att de fyra faserna läggs på varandra i en föreskriven följd (som 

däremot är fallet i livscykelmodellen). Återkomst till den interaktiva sökandefasen 

belyser att processen av tydliggörande och ifrågasättande av marknadsstrukturer har varit 

en mycket betydelsefull period i den organisatoriska utvecklingen. Marknadsstrukturer är 

komplexa och kan uppfattas på olika sätt av olika aktörer under olika omständigheter, och 

inom den teleologiska processmodellen är det sociala skapandet av gemensamma 

tolkningar och preferenser framträdande. Den planerade förändringen var inriktad på flera 

dimensioner av marknaden: planerna berörde både köpare, producenter, inträdeshinder, 

produkter, hierarkin, resursfördelning och reglering. Ingen av dessa dimensioner tolkades 

på ett likadant sätt av samtliga inblandade aktörer. Det kan vara en förklaring till att 

sökandet har varit så framträdande i denna process. I figur 4 illustreras den icke-linjära 

utvecklingen genom att faserna visas i samma färg: de interaktiva sökandefaserna har 

samma gröna färg. 

 

Den övergripande målsättningen preciseras 

 

Sökandet resulterade i två praktiska målsättningar – att etablera kommunala friskolor i 

kommunen samt att etablera ett samarbete mellan kommunen och friskolorna. Den första 

som handlade om kommunala friskolor var en produkt av många och långa samtal, resor, 

överväganden och kompromisser. Målsättningen kunde ses som relativt tydlig i slutet av 

2007. Det fanns exempel av kommunala friskolor hos andra kommuner och lösningen var 

tilltalande för politiker från olika partier eftersom den uppfattades kombinera 

egenbestämmande och frihet (som behövdes hos en marknadsaktör) med reglering och 

insyn (som behövdes från de kommunala planerarnas sida). Till skillnad från detta var det 

inte lika tydligt vad som kunde menas med den andra målsättningen som handlade om 

samarbete med friskolorna. Där fanns det inte några referenser och inte heller några större 

egna erfarenheter. Det var framför allt en politisk ambition som inte hade diskuterats lika 

ingående som den första målsättningen. När det gäller den interaktiva sökandefasen för 

försöket att samarbeta med friskolor kan denna otydlighet tolkas som att det interaktiva 

sökandet inte var lika intensiv. Det kan tolkas som att politikerna, som organiserade 

arbetet med målsättningarna, la större vikt vid att omorganisera den organisationsdel som 

de kände bäst, nämligen den kommunala skolan. Friskolorna tilldelades inte lika mycket 

uppmärksamhet, men erkändes som betydelsefulla aktörer som bidrog till utvecklingen av 

konkurrens på marknaden. Friskolorna ingick med andra ord i den målsättningsbild som 

marknadsskaparna hade men prioriteten låg på att framför allt skapa gynnsamma 

förutsättningar för de kommunala skolorna för att överleva och lyckas i konkurrensen. 

Det kopplades samman med att upplevelsen av krisen i första hand handlade om den 

situation som de kommunala skolorna befann sig i. Att förändra situationen för de 

kommunala skolorna blev därmed den prioriterade satsningen och att förändra situationen 
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för friskolorna blev den satsning som under 2007 fick ligga i bakgrunden av den 

teleologiska processen.  

 

Arbetet med att söka efter samförstånd och sätta upp mål såsom det beskrivits ovan 

pågick under 2007. Att skapa målsättningar av både övergripande och praktisk karaktär, 

med både långsiktig och kortsiktig planering, visar sig vara av stor betydelse i den 

teleologiska processen. Även här finns det stöd åt det teoretiska resonemanget om den 

teleologiska processens icke-linjära karaktär: både målsättningsfaser och faser av 

interaktivt sökande upprepas och varvas med varandra. Detta återspeglas i Figur 4 genom 

att fasen där arbetet med att sätta upp övergripande målsättningar är markerad med 

samma gula färg som arbetet med att hitta praktiska lösningar. Målet att etablera 

kommunala friskolor åtföljdes av sökande efter möjliga sätt att verkställa det. Sökandet 

efter medel för att nå till målet var tydligt under årets lopp. Intensiva diskussioner, möten 

och sammanträden handlade om möjliga organisatoriska förutsättningar för en kommunal 

friskola. För att skapa en gemensam vision om en kommunal friskola diskuterades 

återigen en del strukturella dimensioner hos marknaden eftersom dessa fungerade som 

referenspunkter mot vilka man kunde förklara skolans ställning. Aktörer på olika nivåer 

började diskutera möjliga alternativ. Frågor om sättet att organisera i vertikalt led, 

skolornas budget, möjligheter att reglera förhållandet mellan den enskilda skolan och 

Utbildningskontoret kunde tydligt kopplas till marknadens strukturella dimensioner. 

Genom detta arbete kunde de olika aktörerna hitta lämpliga sätt att genomföra den 

planerade förändringen. Men det är även viktigt att notera att själva målsättningen också 

förändrades under arbetets gång, vilket också är centralt i en teleologisk 

förändringsprocess. 

 

Det praktiska genomförandet  

 

”Genomförandefasen” i den teleologiska processen innebar inte något passivt 

verkställande eller implementering utan ett genomförande som kännetecknades av ett 

stort engagemang från både politikerna, tjänstemännen och rektorerna. Framför allt 

rektorerna och tjänstemännen på olika nivåer blev aktiva på ett direkt sätt där deras 

agerande skulle påverka inriktningen och utfallet av processen. Som tidigare påpekats, 

kunde en stor förändringsbenägenhet noteras hos en del rektorer på kommunala skolor. I 

genomförandefasen kunde man se att dessa engagerade rektorer efterfrågade en modell 

med kommunal friskola som skulle svara mot deras behov av självbestämmande och 

långsiktig planering; de efterfrågade även att lösningen skulle skapa mer gynnsamma 

förutsättningar för skolorna gällande resurser.  Förändringar i resursfördelningen 

handlade om två saker: att för det första få hela potten med elevpeng direkt till skolan 

utan mellanhänder i form av områden, och att för det andra ha möjligheter att planera 

långsiktigt genom att budgetera för flera år i taget. 

 

Berättelsen är full av bilder där både rektorer, tjänstemän och även politiker reflekterat 

kring den långdragna och otydliga processen med att utforma en praktisk lösning för 

kommunala friskolor. Det ställdes fler frågor än det fanns svar, menade många 
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intervjuade och berättade om ineffektiva möten där diskussioner inte utmynnade i några 

konkreta lösningar. En del rektorer förklarade att de tolkade denna osäkerhet som att 

tjänstemännen inte hade fått tydliga politiska instruktioner vilket i sin tur kunde tolkas 

som att politikerna hade hoppats på att det skulle lösas ”av sig självt” i den meningen att 

ansvaret för att hitta en praktisk lösning skulle läggas på tjänstemännen och till viss del 

rektorerna. 

 

Efter alla försök att hitta en gemensam organisatorisk lösning som skulle kallas för 

kommunal friskola blev utfallet oväntat för en del initiativtagare. För det första var det 

inte många kommunala skolor som sökte sig till försöket eftersom de inte ansåg att den 

nya organisatoriska lösningen skulle leda till betydelsefulla förbättringar i 

verksamheterna. De skolor som inte matchade politikernas och tjänstemännens kriterier 

fick inte möjlighet att söka heller. För det andra skedde urvalet av kandidater delvis innan 

själva lösningen blev färdig: de skolor som visade sitt intresse för att ingå i försöket och 

bli kommunala friskolor hade ingen färdig lösning i handen ända tills det var dags att 

fatta beslutet. Det gjorde att alla skolor utom en hoppade av i ett sent skede då de insåg 

att den färdiga lösningen inte var så gynnsam för dem som de från början hade trott. 

Förändringar i incitament för rektorerna gällande ambitioner att arbeta självständigt som 

inte stöddes av den praktiska organiseringen av resursfördelning kan vara en orsak till 

utfallet. Detta kan tolkas som att genomförandefasen som inleddes med förhoppning om 

att gemensamt skapa och genomföra en praktisk lösning gick över till ett skede där en del 

aktörer inte längre såg meningen med förändring. En stor del kommunala rektorer pekade 

på att processen snarare lett till insikten att det redan fanns mycket i det befintliga 

arrangemanget som svarade mot marknadens behov. De menade att processen 

synliggjorde det arbete som redan var igång på många kommunala skolor.  

 

Processen stannade dock inte där utan genomföringen av målsättningen fortsatte. 

Politikerna menade att det var lika viktigt att fortsätta med en skola som ett exempel. Det 

fanns de som menade att processen inte kunde ses som ett misslyckande av två orsaker. 

För det första menade de att en kommunal friskola var bättre än ingen kommunal friskola. 

Hade det inte blivit några kommunala friskolor hade det blivit ett misslyckande. För det 

andra påpekade många av de intervjuade att det var viktigt att inte underuppskatta 

betydelsen i det gemensamma sökandet efter lösningar. Det kan tolkas som att det fanns 

ett värde i processen som sådan i den meningen att den interaktiva dialogen hade bidragit 

till att olika aktörer hade kommit närmare varandra i sina försök att tydliggöra 

marknadsstrukturer och skapa en gemensam tolknings- och föreställningsram. Det 

interaktiva sökandet innebar även att de målsättningar som fanns vid processens början 

blev föremål för bearbetning, omformulering, ifrågasättning och modifikation. Rektorer 

på de skolor som sökte och som inte sökte till försöket med kommunala friskolor visade 

att de betraktade sin roll som marknadsaktörer på den offentliga marknaden utifrån de 

erfarenheter som processen haft med sig. Rektorerna var de som tydligt förklarade att de 

förstod sin ställning på marknaden och den marknadsutveckling som de var del av på ett 

mycket tydligare sätt än de gjorde innan försöket. En sådan syn förmedlades även av 

tjänstemännen och politikerna som på samma sätt som rektorerna visade en uppfattning 



195 

 

att processens erfarenheter inte skulle lämna de kommunala skolorna oberörda oavsett om 

de kom med i försöket eller inte. Man talade om en förändring av värderingar och 

målsättningar för individuella kommunala skolor samtidigt som den förändrade bilden av 

den kommunala skolan som grupp också framställdes som en värdefull lärdom. Det kan 

tolkas som det fanns en tilltro till att marknaden skulle förändras även om den 

organisatoriska förändringen i form av kommunala friskolor inte skulle inträffa i den 

omfattning som målsättningen handlade om. 

 

Den teleologiska processen har således sägas ha varit framträdande under denna period. 

De olika stegen kunde urskiljas och det kunde konstateras att processen inte var linjär i 

den meningen att det interaktiva sökandet genomsyrade hela processen utan att enbart 

avgränsas till en fas. Det har också varit tydligt att bearbetning och förändring av 

målsättningen var en viktig del av processen.  

 

Livscykelprocessen träder fram  

 

I och med starten av den kommunala friskolan i början av 2008 avstannade den 

teleologiska processen i den meningen att planeringen inte längre var lika tydlig som 

innan. Den teleologiska processen gick över till att vara ett stöd till livscykelprocessen 

som trädde fram efter att ha varit i bakgrunden. Politikerna, tjänstemännen och den 

kommunala friskolans rektor menade att det var dags att släppa taget om planeringen och 

låta den nya organisatoriska lösningen utvecklas med egna krafter. Resonemangen 

genomsyrades av tanken att marknadens förutsättningar skulle sätta ramar för den 

kommunala friskolans agerande utan någon strikt planering från kommunledningens sida. 

Aktörerna förmedlade en bild där samtliga skolor i kommunen skulle förändra sin 

ställning på marknaden tack vare de lärdomar som dragits från processen. Det 

genomsyrades även av tanken att marknadsaktörerna redan började se sig själva och 

varandra ur nya perspektiv vilket skulle leda till att de skulle utvecklas som 

marknadsaktörer. Marknadsdeterminismen kom in i bilden igen efter att ha legat i 

bakvatten under den intensiva planeringsperioden. Detta kan tolkas som att 

livscykelmodellen återigen trädde fram. Den teleologiska processens tempo minskade 

medan den tog sin plats i bakgrunden.  

 

Den teleologiska processen fortsatte att löpa parallellt med den mer framträdande 

livscykelprocessen genom att både politiker, tjänstemän och rektorer diskuterade möjliga 

utfall och konsekvenser av arbetet med den första kommunala friskolan som skulle 

påverka den fortsatta organiseringen. Den teleologiska processen framskred i bakgrunden 

även genom att den skedde löpande uppföljningar av den kommunala friskolan. 

Exempelvis diskuterade politikerna och tjänstemännen hur de skulle utvärdera satsningen 

och vilka möjligheter det fanns att ha insyn i skolans arbete. Under 2008 var mångas 

ögon på den kommunala friskolan. Den nya aktören agerade efter förändrade 

organisatoriska förutsättningar och tog vara på sin organisations resurser och möjligheter. 

Skolan hamnade i fokus i tidningarna som följde utvecklingen med stort intresse. Skulle 

den nya marknadsaktören lyckas i konkurrensen eller falla tillbaka till kommunens trygga 
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famn, undrade många i den kommunala organisationen. Eftersom den kommunala 

friskolan var en symbol för organisatorisk förändring tilldelades den en roll av en pionjär 

vars erfarenheter skulle visa för de andra skolorna vilka vägar de kunde ta för att bli 

starkare marknadsaktörer. Den viktigaste delen av den teleologiska processen var dock 

det fortsatta arbetet med att nå målsättningen och skapa lika förutsättningar för alla. Att 

samarbeta med friskolor trädde fram som en del av den teleologiska processen som fick 

ökad uppmärksamhet och ökade i betydelse då den kommunala friskolan kunde ”släppas 

ut till marknaden”. 

 

Etableringen av en kommunal friskola kan tolkas som ett steg som satte igång 

livscykelprocessen i fasen ”start”. Den marknad som enligt de olika aktörernas 

uppfattningar existerade i kommunen vid processens början var inte längre ett 

okontrollerat organisatoriskt arrangemang. Med andra ord var en del marknadsaktörer 

tydliga med att en förändring hade kommit till stånd. Även om det ”bara” skapades en 

kommunal friskola menade många att det skapades nya målsättningar, nya uppfattningar 

och nya idéer om organisatorisk förändring. Det symboliserade en ny början för 

marknaden som under tiden då den teleologiska processen var igång kunde sägas ha 

mognat till ett stadium då den skulle formas om till en ny: från faserna ”mognad” och 

”kris” till fasen ”start”. De olika faserna i livscykelmodellen visas i Figur 4 i olika färg 

för att belysa att det följer på varandra i en linjär följd och inte upprepas. 

 

De förändringar i marknadsstrukturer som den teleologiska processen åstadkommit kan 

beskrivas i följande termer. Processen gjorde att de olika aktörernas uppfattningar om 

marknadens beståndsdelar och förhållanden däremellan synliggjordes. Arbete med att 

sätta mål handlade om att skapa nya strukturella förutsättningar för en del kommunala 

skolor och på det sättet påverka konkurrensens utformning. Den förändring som den 

kommunala friskolan upplevt i sina organisatoriska förutsättningar var långt ifrån den 

enda förändring som den teleologiska processen lett till vid det stadiet. Även de 

kommunala skolor som av olika anledningar inte blev kommunala friskolor fick större 

förståelse för utformningen av marknaden och sin plats på den. Ett viktigt inslag var att 

politikerna skickade ut ett budskap till rektorerna där det framgick att de kommunala 

skolorna sågs som marknadsaktörer. Budskapet handlade även om att uppmuntra de 

kommunala rektorerna till att börja ta egna initiativ i sina roller som marknadsaktörer, 

och att utveckla nya sätt att agera på marknaden som svarade mot marknadens krav. En 

del intervjuade kommunala rektorer förklarade att de genom försöket med kommunala 

friskolor insåg att de redan var ganska självständiga och innovativa utan att en förändring 

i den praktiska organisatoriska lösningen behövdes. Detta synliggörande var viktigt som 

en del i den teleologiska processen i den meningen att det bidrog till att tydliggöra 

teleologiska målsättningar. Sammantaget kan det ses som att den teleologiska processen 

visade att voluntarismen blev framträdande på flera organisatoriska nivåer; ett målinriktat 

samarbete kunde observeras och det sociala konstruerandet blev tydligt genom processer 

av interaktivt sökande. 
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Den teleologiska processen fortsätter samspela med livscykelprocessen 

 

Som en del av den mindre framträdande teleologiska processen höll den andra 

målsättningen på att sakta verkställas under 2008. Politiska diskussioner handlade om 

möjliga sätt att samarbeta med friskolorna. Det tog en liknande form som arbetet med 

kommunala friskolor, d.v.s. en form där målsättningen växte fram genom att olika aktörer 

lärde sig mer om varandra och om marknaden. Friskolerektorer tillfrågades att delta i 

diskussionen varigenom målsättningen anpassades till alla deltagares önskemål. Det 

återspeglar tankegången bakom den teleologiska processmodellen: att målsättningarna 

utarbetas genom deltagande och samordning. Politikernas engagemang i frågan blev 

tydligt under denna period. Eftersom den kommunala friskolan redan var etablerad 

skiftades fokusen till att fortsätta arbeta med att komma närmare friskolorna för att uppnå 

den övergripande målsättningen att skapa lika villkor för samtliga skolor i kommunen 

och därmed förändra konkurrensmönstret. Ett samarbetsavtal med friskolor skulle ge 

gehör i media och andra kommuner som något unikt och oväntat. Det nya och oprövade i 

denna målsättning kopplades samman med utmaningen att försöka hitta ett praktiskt sätt 

att sluta ett sådant avtal. Till skillnad från processen med kommunala friskolor där det 

redan fanns exempel från andra kommuner (och därmed en någorlunda tydlig målbild 

som skulle anpassas till lokala förhållanden), handlade processen med att etablera 

samarbete med friskolorna om att både utforma målsättningen och den praktiska 

lösningen på egen hand.  

 

Även i denna process blev det tydligt att det var viktigt för de olika aktörerna att ha en 

gemensam bild av marknaden för att kunna förändra den. Eftersom marknadsstrukturen 

redan hade diskuterats då den grundläggande målsättningen om att skapa en marknad 

konstruerades, var utgångspunkten att friskolorna var den viktig del av strukturen. De var 

viktiga i sina roller som konkurrenter men även i relation till de strukturella dimensioner 

som handlade om resursfördelning, hierarki och reglering. En sådan strukturell dimension 

som inträdeshinder för friskolor var inte något man kunde påverka inom den kommunala 

organisationen, däremot kunde man genom medveten planering och organisering ta hand 

om de andra dimensionernas utformning och förändring. Ett sådant avtal hade knappast 

kommit utan planerade satsningar från målmedvetna aktörer. Det kan tolkas som att den 

teleologiska processen blev tydligare när arbetet med att få till stånd det nya avtalet och 

utveckla samarbetet pågick under perioden 2008-2009. Även här kännetecknades arbetet 

av interaktivt sökande där politikerna var tydliga med att det skulle handla om 

gemensamma intressen och ett samarbete där samtliga marknadsaktörer skulle finna 

fördelar. Det interaktiva samarbetet välkomnades av en del friskolerektorer som menade 

att de kommunala politikerna skickade viktiga signaler till hela kommunen genom att 

satsa på att omorganisera skolverksamheten gällande både kommunala och fristående 

skolor. Friskolerektorerna menade att framför allt jämn resursfördelning men även 

faktorer som öppenhet och synlighet spelade en viktig roll för friskolorna i deras roll som 

marknadsaktörer. Rektorerna uttryckte en viss försiktighet gentemot politikernas 

satsningar på samarbete där de menade att det planerade samarbetet inte skulle utmynna i 

ökad politisk kontroll av friskoleverksamhet. Det blev en fråga som många diskussioner 
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handlade om i samband med utarbetningen av avtalet: för att skapa lika villkor för alla 

skolor i kommunen behövde graden av den politiska styrningen av friskolorna lyftas upp 

och diskuteras. I en del intervjuer reflekterade respondenterna kring den förändring som 

den kommunala styrningen höll på att genomgå, gällande både de kommunala skolorna 

och friskolorna. 

 

Under 2009 kännetecknades marknaden av att livscykelprocessen var igång i fasen 

”utveckling”. Den kommunala friskolan hade fortfarande tillstånd att agera utifrån egna 

initiativ, som en relativt oberoende marknadsaktör. Den politiska insynen i skolans 

verksamhet var enligt många fortfarande stark, men den frihet som den kommunala 

friskolan fick från den politiska detaljstyrningen gav enligt skolans representanter ett 

betydligt större utrymme för egenbestämmande och långsiktig planering. Ett 

samarbetsavtal mellan kommunen och friskolorna höll parallellt med detta på att bli 

verklighet. Det kan noteras att implementeringsfasen i den teleologiska processen 

inträffade senare för samarbetsavtalet än för försöket med kommunala friskolor. Som 

diskuterats ovan, låg de politiska prioriteringarna inledningsvis på de kommunala 

skolorna. Skolornas relativa ointresse och de strandade förhandlingarna med de 

kommunala skolorna lämnade inte mycket för politikerna att omorganisera. Under 

perioden som marknaden tillåtits sköta förhållandena mellan den kommunala friskolan 

och de övriga aktörerna, gjorde politikerna medvetna satsningar på att förändra villkoren 

för friskolorna. En del politiker pekade på att de lärdomar de haft från försöket med 

kommunala friskolor bidrog till att processen med att hitta former för samarbete med 

friskolorna tog den form som den tog: man lade exempelvis mer uppmärksamhet vid 

frågor rörande resursfördelning. 

 

Tilltron till marknadens kraft  

 

Livscykelprocessen tog en framträdande plats i och med att tilltron till marknaden som en 

självreglerande mekanism blev synlig. 2009 fick den kommunala friskolan tillstånd att 

fortsätta arbeta tillsvidare utifrån samma organisatoriska förutsättningar som den 

ursprungligen fick. Skolan skulle visa för både politikerna, tjänstemännen och de andra 

skolorna att den kunde klara sig som en jämförelsevis självständig marknadsaktör och 

uppnå framgångar. Det kunde tolkas som att den kommunala friskolans utveckling och 

framtid skulle avgöras av marknaden och styras av konkurrensen med andra skolor. 

Marknaden skulle med andra ord styra utvecklingen för den kommunala friskolan. Den 

teleologiska processen, som låg i bakgrunden, gjorde sig sedan påmind genom att beslutet 

fattades om skolans fortsatta framtid. En första utvärdering visade att försöket haft med 

sig positiva effekter i form av bland annat en stabil budget, en fungerande styrelse och ett 

högt söktryck. Den avtalade prövoperioden på två år kortades ner och politikerna 

välkomnade den kommunala friskolan som ett exempel på att en kommunal skola kunde 

lyckas om den gavs organisatoriska förutsättningar för att bedriva sin verksamhet under 

friare former. En stor nyfikenhet märktes bland andra kommunala studierektorer kring 

försöket: många ville veta framgångsreceptet. Man talade om både den organisatoriska 

lösningen i termer av både marknadens förutsättningar och den interna organisationen på 
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skolan; det fungerade som en del av förklaringen till den utveckling som den kommunala 

friskolan genomgått.  

 

Den kommunala friskolan bedömdes av politikerna vara en stark aktör på marknaden som 

under prövoperioden visat att den hade hög kvalitet, nöjda elever, var ett populärt val och 

inte minst hade en förmåga att generera överskott som kunde återinvesteras i skolans 

verksamhet. Den hade visat att den kunde planera sin verksamhet på ett tillfredsställande 

sätt och hade långsiktiga visioner. Skolan intog en stark position som marknadsaktör och 

många menade att skolans framgångar fungerade som en förebild för andra skolor. Det 

kunde tolkas som en del av livscykelprocessen där tillväxten kom till uttryck genom att 

den kommunala skolans erfarenheter eventuellt skulle påverka konkurrensens 

utformning. Marknadsmekanismen skulle med andra ord reglera konkurrensförändringar. 

Synen på den kommunala friskolans position var dock fortfarande splittrad eftersom den 

var den enda i sitt slag, något som flera aktörer påpekade. Enligt politikerna skulle 

införandet av samma organisatoriska modell för alla skolor medföra både spridning av 

framgångsreceptet och en ökad legitimering som kommunal friskola. Bilden av 

konkurrens på den offentliga marknaden skulle förändras. Den teleologiska 

målsättningen, som hela tiden funnits med i den marknadsskapande processen, skulle 

därmed uppnås om samtliga skolor fick möjlighet att följa det goda exemplet. Det kan 

tolkas som att den teleologiska processen kom att samspela med livscykelprocessen i den 

meningen att både den politiska regleringen och marknadslogiken kom att tilldelas en 

viktig roll i processen. Voluntarismen kom på det sättet att samspela med determinismen. 

 

Marknadens mognad  

 

Under 2010-2012 kunde marknaden ses komma in i fasen ”mognad” i sin livscykel. Den 

kommunala friskolan fortsatte på sin framgångsbana och agerade som en relativt 

självständig marknadsaktör. De andra kommunala skolorna kom så småningom att 

omfattas av samma modell som den första framgångsrika kommunala friskolan. Det kan 

tolkas som att politikerna drog lärdomar av försöket med kommunala friskolor och 

försökte skapa lika förutsättningar för alla att nå samma framgång som pionjären. 

Försöket med kommunala friskolor, samarbetsavtalet med friskolorna och den påföljande 

utvecklingen hade effekter på hur de olika skolorna kom att uppfatta sig själva och 

varandra i konkurrensen. De kommunala skolorna kom att agera som självständiga 

marknadsaktörer med differentierade produkter och egna marknadsstrategier. De kom 

därmed att konkurrera med varandra. Samtidigt ingick de kommunala friskolorna i en stor 

grupp som kännetecknades av samarbete och stöd. Att vara en kommunal skola blev 

därmed en ny roll på den förändrade marknaden i den meningen att de blev både 

konkurrenter och samarbetspartners. Även de fristående skolorna kom att betraktas som 

en del av den kommunala organisationen genom det inledda samarbetsförsöket på ett sätt 

som de inte gjorde innan. Friskolornas samarbete med kommunen beskrevs av många 

som unikt i landet, den drivande socialdemokraten beskrevs som en oväntad friskolevän 

och Norrköping beskrevs som en kommun där grundskolan verkligen hamnade på 

politikernas prioriteringslista. Den studerade marknaden kan därmed ses som ett exempel 
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på en marknad där förändringar i strukturer och därmed förändringar i konkurrensbilden 

handlat om mer än att förändra förutsättningar för den ”kommunala” delen av 

organisationen. På denna marknad kom den kommunala och den fristående delen att bli 

både konkurrenter och samarbetspartners. Det förändrade marknadsstrukturen på ett sätt 

som kunde sägas överskrida förväntningarna vid förändringsprocessens start 2005. 

 

Fortsättning följer?  

 

Det politiskt initierade arbetet som hade börjat 2005 visade nu sina resultat. Ambitionen 

att skapa lika villkor för samtliga skolor i kommunen var nu nära att förverkligas. Vad 

skulle nästa steg bli i kommunens organiseringsarbete? Sökande efter fler sanningar om 

den kommunala marknaden? Missnöje med de förändrade marknadsstrukturerna? 

Frågorna kan relateras till teleologiska förändringsprocessers cykliska natur där en 

avslutningsfas i genomförandet leder till missnöje och osäkerhet. Detta visas i Figur 4 

genom att den teleologiska processen eventuellt fortsätter med en nästa fas av missnöje, 

tecknad i samma färg som den fas där missnöje fungerade som processens start. Det kan 

även kopplas till att en parallellt löpande livscykelprocess kan bidra till att det skapas 

förutsättningar för att det ska uppstå missnöje, vilket kan sätta igång teleologiska 

processer. 

 

Figur 4 nedan illustrerar den komplexa marknadsskapande processen. Det visas hur den 

teleologiska processen samspelat med livscykelprocessen under den studerade perioden. 
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Figur 4. Processmodell: en livscykelprocess (vänster) och en teleologisk process (höger) i 

samspel. Hela linjer = framträdande process, streckade linjer = bakomliggande process 
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5.2. En marknadsstruktur i förändring 

 

I det föregående avsnittet har den marknadsskapande processen analyserats. Det har 

visats att processen kan ses som ett samspel mellan en teleologisk förändringsprocess och 

en livscykelprocess. Det kan utifrån detta argumenteras för att determinismen och 

voluntarismen kan samspela med varandra i processer då offentliga marknader skapas. 

Till viss del har denna del av analysen relaterats till de marknadsstrukturer som 

förändringen handlat om. I den följande delen av analysen lägger jag större 

uppmärksamhet vid de strukturella dimensionerna på den studerade marknaden. De 

dimensioner som fokuseras är inledningsvis köpare och säljare; eftersom studiens fokus 

ligger på omorganisering av säljarsidan av marknaden analyseras säljarsidan utifrån 

dimensionerna koncentrationsgraden, hierarkin, resursfördelningssystemet, 

inträdesbarriärer, produkt och produktdifferentiering, reglering samt historiska och 

sociala förutsättningar. Det har även diskuterats tidigare att dessa dimensioner är både 

teoretiskt och empiriskt drivna. Den empiriska beskrivningen handlar i stor utsträckning 

om förändring i marknadsaktörernas sätt att se på och tolka marknadsstrukturer och deras 

förändring. Under processens gång bedömde jag dessa dimensioner som centrala i den 

meningen att de nämndes och diskuterades av olika aktörer i Norrköping, både politiker, 

tjänstemän, rektorer och andra aktörer. Jag hörde talande beskrivningar av en 

skolmarknad med köpare och säljare, stora och små aktörer, hierarkier, budgetar och 

reglering. De utvalda dimensionerna kan på det sättet ses som induktivt drivna. 

Ytterligare en motivering till att de strukturella dimensionerna uppmärksammas i 

analysen kan ligga i att dessa dimensioner även i tidigare studier förknippas med de 

förändringsprocesser som pågår i offentliga organisationer (Norén 2003, Christensen, 

Laegreid m. fl. 2005). Relevansen i detta avseende ligger i resonemanget att förändringar 

i offentliga organisationer ofta riktar sig mot att ändra organisatoriska strukturer. Även i 

det empiriska material som jag samlat in ser jag att dessa strukturella dimensioner 

genomgående används som referenspunkter av olika respondenter.  

 

Analysen av den marknadsskapande processen visade att de olika strukturella 

dimensionerna uppfattades och tolkades på olika sätt av olika aktörer vilket varit 

betydelsefullt för processens utformning. De olika strukturella dimensionerna tilldelades 

även olika grad av uppmärksamhet och tog olika mycket plats i det interaktiva 

sökningsarbetet och arbetet med att skapa målsättningar. I det följande får därför vissa 

strukturella dimensioner träda fram på ett tydligare sätt än andra. Den empiriska 

iakttagelsen i sammanhanget är att vissa strukturella dimensioner kan fungera som 

centrala referenspunkter för att skapa förståelse för den offentliga marknaden hos 

marknadsaktörer i deras förändringsarbete. 

 

 Synen på köpare 

 

En marknad kan inte finnas om det inte finns köpare/kunder, alltså de som köper en vara 

eller en tjänst utav säljare/producenter. På den studerade marknaden för 
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grundskoleutbildning kan samtliga elever i grundskoleåldern (tillsammans med sina 

föräldrar) betraktas som köpare i den meningen att det är de som står för konsumtion av 

tjänsten, grundskoleutbildningen, som levereras av de olika producenterna. Enligt lagen 

skall samtliga elever i grundskoleåldern få en utbildning, vilket innebär att dessa elever 

köper tjänsten oavsett marknadens utformning. De kan inte välja bort att köpa 

grundskoleutbildning utan de står alltid till marknadens förfogande som köpargrupp. I 

den empiriska berättelsen har det visats hur både politiker, tjänstemän och rektorer i olika 

sammanhang beskrivit kommunen som en marknad genom att i första hand referera till 

denna köpargrupp. Med referens till den offentliga skyldigheten att tillhandahålla 

grundskoleutbildning betraktades eleverna som en av marknadens grundläggande 

förutsättningar. Tidningarna använde samma resonemang för att beskriva 

marknadsförhållanden. Den typen av retorik kännetecknade de flesta beskrivningarna av 

marknaden.  

 

Det är framför allt med utgångspunkt i marknadssynsättet där elever definierades som 

givna köpare inom den geografiskt avgränsade kommunen, som politikerna (från samtliga 

partier) beskrev den organiseringsprocess som pågick i kommunens skolverksamhet. 

Även om efterfrågan kunde variera över en längre period var den mer eller mindre 

förutsägbar på kortare sikt, menade både tjänstemän och politiker. Den grundläggande 

säkerheten och förutsägbarheten i efterfrågan skapade enligt både politikerna, 

tjänstemännen och rektorerna en första grundläggande förutsättning för konkurrens: man 

visste vilka elever som fanns, var de bodde och inte sällan vilka intressen de hade. 

 

Att säga att köpargruppen är homogen är inte lika med att säga att köpargruppen befinner 

sig i ett stabilt tillstånd. Som berättelsen förtäljer, framställdes köpargruppen som instabil 

i både tidningsartiklar, kommunala rapporter och intervjuer. Köpargruppen minskade i 

storlek samtidigt som den visade ändringar i preferenser vid val av säljare. Samtidigt som 

allt färre elever gick i grundskolan i hela kommunen, noterade man tydliga tendenser till 

elevflöden som gick från kommunala till fristående men även i motsatt riktning. Denna 

utveckling beskrevs ofta som problematisk i den bemärkelsen att den skapade instabila 

förutsättningar på marknaden. Varken politiker, tjänstemän eller andra aktörer hade 

kontroll över efterfrågan, menade många; förändringar i köpargruppens storlek och 

preferensbild skapade däremot förutsättningar där både politiker och tjänstemän 

uppfattade att de behövde göra aktiva förändringar i utbudet för att ”möta marknaden”. 

Den upplevda instabiliteten i efterfrågan och svaga möjligheter att kontrollera den kunde 

ses som en av de grundläggande orsakerna till att livscykelprocessen som hade pågått i 

kommunen sedan 1992 hade fått uppmärksamhet. I det föregående avsnittet har det 

diskuterats hur detta gav upphov till medvetna försök att förändra sättet att organisera, 

d.v.s. till den teleologiska förändringsprocessen.  

 

Vid förändringsprocessens start rådde det en delad syn på köpargruppens 

sammansättning. Det som under processens gång kom att förändras var synen på 

köpargruppens egenskaper. Det handlade främst om deras valmöjligheter. 

Grundskoleelever kom att betraktas av både politiker, tjänstemän och rektorer som en 
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aktiv grupp som gjorde alltfler medvetna val. Köpargruppen kom att spela en central roll i 

den målsättning som gemensamt utarbetades av de olika aktörerna. Köparnas 

valpreferenser skulle enligt visionen kunna påverkas genom planerade förändringar på 

säljarsidan. Likvärdigheten och kvaliteten i utbildningen skulle tillgodoses genom att 

förändra skolornas förutsättningar på marknaden. Under perioden då den teleologiska 

processen var framträdande lades därför fokus på att omorganisera säljarsidan.  

 

Synen på säljare 

 

På en marknad såsom den oftast beskrivs förutsätter förändringar i efterfrågan, som 

exempelvis köparnas preferenser, att säljargruppens agerande förändras. Säljare kan 

använda sig av olika tillvägagångssätt för att möta efterfrågan och överleva på 

marknaden. På en kundvalsmarknad sätts prismekanismen ur spel, och den politiska 

styrningen blir ett viktigt instrument för att hantera och styra förändringar på utbudssidan. 

Denna tankegång återspeglades i de beskrivningar av marknaden som presenterats. Att 

organisera utbudssidan blev en utmaning för politikerna som därmed tog en framträdande 

roll och satte igång en teleologisk process där de försökte forma marknaden.  

 

Som nämnts ovan, var upplevelsen av kris påtaglig hos samtliga politiker och även andra 

aktörer då den teleologiska processen startade 2006. Krisen handlade om att utbudssidan 

inte längre kunde möta efterfrågesidan utan att det behövdes förändringar och 

anpassningar. Den rådande situationen beskrevs som en redan existerande marknad som 

kommit till stånd tack vare reformen och som nu behövde synliggöras och förändras. En 

spänning mellan determinism och voluntarism kunde spåras i beskrivningarna, både när 

det gällde retrospektiva beskrivningar av utvecklingen och framåtblickar. Några 

borgerliga politiker menade att marknaden kunde utvecklas till en positiv kraft som skulle 

stimulera förbättringar i hela det kommunala skolsystemet. De uppmanade de kommunala 

politikerna från samtliga partier att inse att marknadens krafter inte längre kunde 

ignoreras, något som de menade att de styrande politikerna med s och v i spetsen hade 

gjort innan. De styrande politikerna visade dock i intervjuer och i uttalanden i tidningarna 

att de var införstådda med att de befann sig på en marknad och uttryckte visionen att se 

till att samtliga barn i kommunen skulle ha tillgång till likvärdig utbildning under de nya 

marknadsmässiga förutsättningarna. Marknadens självreglerande kraft, som hade kommit 

att uttryckas i livscykelprocessen, kunde kontrasteras mot de teleologiska 

målsättningarnas framväxt. Både s och v konstaterade i intervjuer att förändringar i utbud 

var oundvikliga. De var mer återhållsamma med att lovorda marknadskrafter som 

förbättringsvindar och tolkade en del av utvecklingen på både efterfråge- och utbudssidan 

som icke-önskvärd. Från miljöpartiets håll var man däremot mycket optimistisk och 

påtalade marknadens förmåga att leda till olika slags förbättringar. Miljöpartiet 

välkomnade förändringar på utbudssidan och tolkade dem som ett tecken på att 

skolsystemet i kommunen behövde ses över för att bli bättre. Politiker från olika partier 

hade skilda ståndpunkter i frågan om marknaden som ett generellt begrepp (framför allt 

av ideologiska skäl) men hade det gemensamma i att de förklarade att de befann sig på en 

faktisk marknad och behövde agera därefter.  
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Vilka som betraktades som säljare och hur säljarsidan skulle organiseras blev en central 

fråga i förändringsprocessen. Det fanns ingen enhetlig syn på skolornas roll ur individ- 

eller grupperspektiv. Framför allt under 2005-2007 var det tydligt att både individuella 

skolor och grupper av skolor uppfattades som säljare, varvid de tillskrevs olika 

egenskaper och olika marknadsstrategier. Det fanns olika tolkningar av skolornas 

organisation, deras sätt att leverera utbildning och deras roll som aktörer på den offentliga 

marknaden. Då den teleologiska processen startade 2006 handlade diskussionen mest om 

grupper av skolor och deras förutsättningar på marknaden. De olika skolornas uppdelning 

i kommunala och fristående gjorde att hela gruppen grundskolor kom att betraktas som 

alltmer splittrad och heterogen av många aktörer under förändringsprocessens gång. Den 

teleologiska processen kom därför att kännetecknas av aktörernas försök att genom 

återkommande faser av dialog klargöra vad som menades med utbudssidan för att kunna 

förändra den. Avsaknad av en gemensam syn på vilka säljare som konkurrerade med 

vilka kan vara en förklaring till utfallet av försöket med kommunala friskolor. Då 

livscykelprocessen blev mer framträdande efter etableringen av den kommunala friskolan 

2008 var det tydligt att synen på säljarkonkurrens kom att handla mer om enskilda skolor 

än om grupper av skolor. Förändring i synen på olika dimensioner hos säljarsidan 

diskuteras mer ingående i de följande avsnitten. 

  

a) synen på storleken hos säljare 

 

För att förstå konkurrensbilden kan man studera de enskilda skolornas storlek mätt i 

antalet elever i respektive skola. Elevstatistiken visar att det fanns både stora och små 

kommunala skolor och stora och små fristående skolor. Den bild som trädde fram i 

beskrivningarna 2005-2007 handlade dock inte om de stora och de små skolorna. På den 

här marknaden var det tydligt att konkurrensen nästan uteslutande beskrevs av olika 

aktörer som konkurrens mellan två grupper av skolor (kommunala och fristående). 

Gruppen friskolor var betydligt mindre genom hela den studerade perioden om man 

räknade antalet elever. Enligt det teoretiska resonemanget kan det innebära att den mindre 

konkurrenten inte har en lika stark marknadsposition varvid den inte behöver betraktas 

som en stark konkurrent. Men den bild som förmedlades av de olika aktörerna på 

marknaden handlade om en tuff konkurrens mellan kommunala och fristående skolor och 

om en kris i kommunen. Konkurrensen beskrevs som bitter, orättvis och tilltagande. Det 

kan tolkas som att den mindre gruppen friskolor tycktes utgöra en stark konkurrent trots 

sin ringa storlek gentemot den kommunala gruppen. Förklaringen till en sådan 

uppfattning kan hittas i den förändring som skett under perioden 1992-2005. 

Koncentrationen mellan de två grupperna höll på att förändras i ett tempo som av många 

aktörer uppfattades som väldigt högt. De kommunala skolorna kämpade med 

neddragningar och tvingades stänga medan en hel del friskolor expanderade och drog till 

sig allt fler elever och resurser. Denna observation är ett tecken på att det möjligen inte 

var den för tillfället rådande uppsättningen av olika säljare och säljargrupper, utan den 

förändring i sammanställningen och det tempo i förändringen som gjorde att situationen 

uppfattades som alarmerande och kritisk av många i kommunen.  
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Det kan samtidigt påpekas att exempelvis friskolerektorer inte betraktade gruppen 

friskolor som en grupp utan de såg friskolorna som självständiga aktörer på marknaden, 

till skillnad från kommunala skolor som av de flesta betraktades som en grupp. Till detta 

hörde även föreställningen hos en del av de intervjuade att friskolorna per definition hade 

ambitionen att växa sig större, något som visade sig inte stämma enligt exempelvis de 

intervjuade friskolerektorer vars skolor inte ingick i koncern.  

  

En observation är att beskrivning av konkurrens framfördes i annorlunda termer av bl.a. 

nämndens ordförande (s). I hans beskrivningar av konkurrens var det ofta den 

övergripande nivån, d.v.s. den nationella utvecklingen, som trädde fram: han såg de 

friskolor som fanns i kommunen som en del av den stora nationella gruppen friskolor. 

Den nationella gruppen friskolor framställdes i sin tur som en ganska heterogen grupp 

men ändå med några framträdande stora aktörer i form av riksomfattande 

friskolekoncerner, representerade även i Norrköping. När nämndens ordförande talade 

om den kommunala marknaden relaterade han den till den nationella nivån och förklarade 

att framför allt var de växande friskolekoncernerna som skapade konkurrens och 

osäkerhet för de kommunala skolorna. Han menade att situationen i Norrköping behövde 

ses i ett nationellt sammanhang men omorganiseras lokalt. På lokal nivå var det viktigt 

för honom att ta tag i hela skolorganisationen och inte enbart titta på de enskilda skolorna 

eller grupperingarna. Ordförandens resonemang kom att stödjas av andra beslutsfattare i 

kommunen och gav upphov till satsningen på samarbete mellan kommunen och de 

fristående skolorna. 

 

b) synen på hierarkin 

 

De olika skolornas tillhörighet och position i den kommunala hierarkin har varit ett 

viktigt tema i det interaktiva sökandet i processen. De kommunala skolorna beskrevs av 

många som trygga i den kommunala organisationen. De etablerade regler som fanns i det 

befintliga kommunala systemet fungerade enligt en del respondenter som ett skydd, och 

detta var en av de tyngsta förklaringarna som de kommunala rektorerna hade när de valde 

att hoppa av försöket och stanna i kommunens regi. En del rektorer samt områdeschefer 

och förvaltningstjänstemän hade en uppfattning om att de skulle bli mer sårbara om de 

började agera som självständiga aktörer utan någon tydlig grupptillhörighet. En 

kommunal friskola skulle enligt detta resonemang bli en liten, ensam och sårbar aktör 

som skulle spela på samma plan som sina större motparter. Detta trots att den kommunala 

friskolan enligt förslaget fortfarande skulle vara en del av den kommunala organisationen 

(d. v. s. tillhöra gruppen kommunala skolor) och omfattas av samma trygghetsgarantier 

ifall de skulle misslyckas.  

 

Försök till förändring i den kommunala hierarkin har beskrivits av en del respondenter 

som ett försök att påverka gruppens sammansättning. En del politiker menade att ett mål 

med kommunala friskolor var att påverka förhållandet mellan konkurrentgrupperna 

kommunala och fristående skolor genom att frigöra kommunala friskolor från den 



207 

 

kommunala hierarkin och därmed skapa heterogenitet bland de kommunala skolorna. 

Samtidigt visade förändringsprocessen att uppfattningar om homogenitet och 

heterogenitet var något som synliggjordes och förändrades. Den initiala tanken med 

kommunala friskolor var att de skulle förstärka hela gruppen kommunala skolor genom 

att visa exempel på lyckade interna förändringar och innovativa verksamhetslösningar. 

Genom förändringsprocessen synliggjordes de motsättningar som fanns inom gruppen 

kommunala skolor. Å ena sidan visade det sig att gruppen var homogen i den meningen 

att den hade starka gemensamma traditioner och värderingar. Det manifesterades i den 

”utfrysning” som några kandidater till försöket utsatts för. Det kan tolkas som ett sätt för 

aktörsgruppen att skydda sin relativt starka ställning på marknaden. Berättelsen visar 

exempelvis de kommunala rektorernas upplevelser av processen där detta, tillsammans 

med andra faktorer, bidrog till att endast en skola tog steget och blev kommunal friskola.  

 

Olika respondenter framhävde olika syn på områdesorganisationen. Enligt några 

kommunala rektorer och tjänstemän hade områdesorganisationen en tydlig koordinerande 

funktion och gjorde mycket nytta för de enskilda skolorna, att den till viss del även var 

nödvändig för att skolorna skulle arbeta gemensamt och därmed behålla sin roll som 

gruppen kommunala skolor. En del rektorer betraktade det som en styrka. Samtidigt fanns 

det tydliga kritiska röster från både politiskt och rektorshåll (både kommunala och 

friskolerektorer) där en onödig hierarkisk nivå beskrevs som gammalmodigt och kostade 

pengar som annars skulle gå till de enskilda skolorna. Alltmedan processen fortskred blev 

de kommunala rektorer som initialt var intresserade av idén men kommunala friskolor, 

övertygade om att de hade större chanser att hävda sig och överleva i konkurrensen om de 

stannade i den trygga gruppen kommunala skolor istället för att försöka hävda sig som 

självständiga enheter. De motsägelsefulla uppfattningarna visade sig i form av både 

motstånd till försöket och intresse till att följa det. En del intervjuade rektorer som valde 

att hoppa av försöket visade att de fortfarande var mycket intresserade av att ta bort en 

nivå i hierarkin. Trots områdeschefernas bedyrande att områden var ett bra sätt att 

organisera verksamheterna, tydde processen på att både politiker och rektorer började 

ifrågasätta detta. Att områdesorganisationen var onödig var oppositionspolitikerna tydliga 

med redan från början, men under processens gång började den ifrågasättas av de flesta 

politikerna. Samtidigt menade den politiska ledningen efter skolorna avhopp från försöket 

att de fortfarande såg en relativ styrka i områdesorganisationen. Den bilden förändrades 

sakta med tiden och det visade sig att politikernas vidare satsningar på att konstruera en 

marknad hade till stor del med områdesorganisationen att göra. En minskning av den 

kommunala hierarkin för samtliga kommunala skolor blev verklighet 2012 efter en lång 

process av sökande efter en gemensam förståelse kring denna viktiga fråga.  

 

Förändringen i synen på den kommunala hierarkin var tydlig under 

förändringsprocessens gång. Sättet att organisera i vertikalt led kom att synliggöras ur 

olika perspektiv i försöket med kommunala friskolor och utgjorde därmed en viktig del 

av den interaktiva sökandefasen i den teleologiska processen. Detta ledde till att denna 

marknadsdimension kom att fungera som en del av målsättningen som gällde samtliga 

skolor i kommunen. En minskning av den kommunala hierarkin kom att förknippas med 
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skapandet av marknadsincitament för säljarna såsom egenbestämmande, autonomi och 

självstyre. Egna verksamhetsstyrelser skulle fylla samma funktion som 

områdesorganisationen. Genom försöket med kommunala friskolor blev det emellertid 

tydligt att borttagning av en hierarkisk nivå behövde kompletteras av ett genomtänkt 

incitament i form av ett förändrat resursfördelningssystem. Dialogen kring den 

kommunala hierarkin kom under processens gång att kopplas allt tydligare till sättet att 

fördela resurser, något som visade sig vara en central faktor i förändringsprocessen. 

 

c) synen på resursfördelningssystemet 

 

Borttagning av ett mellanled i hierarkin fungerade i politikernas ögon som ett av de 

primära medlen för att skapa attraktionskraft för de kommunala skolorna att delta i 

försöket och bli kommunala friskolor. Dock visade utvecklingen att utträde från 

områdesorganisationen i sig inte var tillräckligt eftersom det inte åtföljdes av en gynnsam 

förändring i resursfördelningssystemet som de kommunala skolorna efterfrågade. En del 

rektorer förklarade att de i början av förändringsprocessen ofta saknade kännedom om 

fördelning av ersättning i områden. Det påpekades att de skolor som presenterade bra 

elevbetyg ”straffades” genom att få mindre ersättning till nästa år: en större ersättning 

utgick till de sämre presterande skolorna. Att ge anslagen till skolorna istället för att gå 

via området hade enligt de drivande aktörerna gett mer utrymme och incitament för 

skolorna att utvecklas som individuella marknadsaktörer. Enligt det förslag som 

presenterades i försöket med kommunala friskolor skulle de flesta kandidaterna få mindre 

i ersättning än om de stannade i områdesorganisationen. Denna faktor överskuggade de 

övriga incitamenten för kandidaterna som därmed hoppade av försöket. 

 

Lika fördelning av resurser kopplades hos många respondenter ihop med hanteringen av 

verksamhetskostnader. Offentliga marknader kännetecknas av icke-priskonkurrens, vilket 

enligt teori gör att producenterna kan försöka konkurrera genom kostnader. På den 

studerade marknaden ansåg flera intervjuade rektorer att de var tvungna att sänka sina 

kostnader som ett enda fungerande medel för att överleva med den ersättning de fick av 

kommunförvaltningen. De menade att de gjorde sitt bästa för att hålla nere sina kostnader 

och samtidigt se till att inte ha överskott i verksamheten. Det uppfattades som 

problematiskt av rektorerna att de inte fick behålla eventuella vinster. Det innebar enligt 

dem att de var tvungna att anpassa sina kostnader till ersättningsnivåerna, och det fanns 

exempel på att skolorna föredrog att spendera sina överskott innan årets slut. Rektorerna 

förklarade även att de inte hade möjligheter till långsiktig planering av sina skolors 

ekonomi eftersom ersättningen delades ut på årsbasis och låg på olika nivå från år till år. 

Långsiktigheten i planeringen var något som de flesta rektorerna efterfrågade. Även de 

som inte var intresserade av att förändra sin organisatoriska ställning i kommunen genom 

att ansöka om att bli kommunal friskola, menade att en längre budgetperiod skulle betyda 

mycket för deras verksamhet. En egen långsiktig budget ställdes emot det 

områdesbaserade sättet att omfördela resurser, något som enligt rektorerna begränsade 

deras möjligheter att planera eftersom de inte visste hur stor budgeten skulle vara från år 

till år. Möjligheten att behålla eventuella vinster och ha flerårsbudget blev därför ett 
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viktigt incitament i försöket med kommunala friskolor och blev sedan centralt i den 

fortsatta satsningen på att skapa en marknad med lika villkor. 

 

Satsningen på samarbete med friskolorna kunde därmed också ses som en viktig del av 

förändringen i fördelningen av resurser mellan skolorna. Förändring i resursfördelningen 

fungerade som ett medel för att etablera ett nytt förhållande mellan de kommunala 

beslutsfattarna och friskolorna. Från att ha varit ensidigt och enbart baseras på att 

ersättningsflödet riktades från Utbildningskontoret till varje individuell friskola, kom 

förhållandet att bli dubbelsidigt i den meningen att friskolorna ingick ett samarbete där 

aktiva satsningar på den gemensamma utvecklingen i kommunen var grundläggande. Att 

få samma ersättning som de kommunala skolorna och att delta i den gemensamma 

uppföljningen kunde ses som ett sätt att förändra förhållandet både vertikalt och 

horisontellt. Kommunen fick genom satsningen en större insyn i friskolornas arbete 

samtidigt som friskolorna blev deltagare i en process inriktad på en gemensam 

förbättring; friskolorna fick även en annan relation till de kommunala skolorna genom 

samarbetet. 

 

Det kan konstateras att förändring i resursfördelningssystemet för både kommunala och 

fristående skolor fungerade som en av de absolut viktigaste punkterna i 

omorganiseringsprocessen. Synen på resursfördelningssystemet förändrades mellan 2005 

och 2009: från att vara en del av förslaget med den nya organisationsformen kommunal 

friskola kom resursfördelningen att vara en avgörande faktor för samtliga säljare. 

Målsättningen att skapa lika villkor kom att fokusera på att skolorna skulle få lika 

ersättning, vilket i sin tur hängde ihop med både områdesorganisationen och politikernas 

möjligheter att kontrollera resursanvändningen. Hos många aktörer kom den förändrade 

resursfördelningen att vara synonym med självständighet och kom därmed att fungera 

som en del av processen där de kommunala skolorna höll på att bli självständiga 

marknadsaktörer. Resursfördelningssystemet förändrades för både kommunala och 

fristående skolor tack vare en process där både brister och fördelar hos systemet 

synliggjordes och diskuterades ur en mängd olika perspektiv. 

 

d) synen på inträdeshinder 

 

Dimensionen inträdeshinder fick en mindre framträdande plats i den teleologiska 

processen. De flesta respondenterna beskrev Skolverkets välvillighet mot 

friskoleetablering i kommunen som en omständighet liggande på nationell nivå och 

därmed utanför kommunens kontroll. Till skillnad från de kommunala politikerna 

bedömde både friskolorna själva och Skolverket att det fanns elevunderlag för ytterligare 

skolor i kommunen. Det var dock inte så att kommunen inte försökte delta i processen 

med friskoleetablering. Kommunens yttranden till Skolverket nämndes i flera intervjuer, 

där Norrköping å ena sidan beskrevs som friskolefientligt men å andra sidan som att 

Norrköping brydde sig om sina skolor och sina elever.  
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En diskussion handlade även i stor utsträckning om hinder gällande nya 

organisationsformer och inte bara om friskoleetablering. Försöket med kommunala 

friskolor och samarbetsavtalet med friskolor har visat att sådana förändringsprocesser kan 

kännetecknas av både optimism och skepticism gällande ändrade organisationsformer. Å 

ena sidan saknades det regelverk om de nya formerna, vilket skapade både förväntningar 

och osäkerhet. Å andra sidan menade flera intervjuade rektorer att det låg en del sociala 

hinder i områdesorganisationen och även gällande samarbete mellan kommunala och 

fristående skolor. Det fanns enligt många en ingrodd, historiskt framväxt bild av 

skolväsendet och dess organisering hos rektorer och skolpersonal, en bild som skymde 

möjligheter till förändring och entreprenöriellt tänkande. Sådana sociala förhållanden 

fungerade som en förklaring för de aktörer som försökte förklara varför Norrköpings 

skolväsende upplevdes vara i kris och även förklara den marknadsskapande processen. 

 

e) synen på produkten 

 

Det har tidigare diskuterats hur samtliga skolor i kommunen började se varandra som 

konkurrenter på den offentliga marknaden, vissa mer än andra. Differentiering blev 

därmed ett tydligt ämne i den interaktiva dialogen som förts mellan marknadsaktörerna. 

Man började diskutera möjligheten att skapa profiler inom kommunala skolor, ett drag 

som många tyckte var kännetecknande för friskolorna och som gjorde dem så attraktiva 

för elever. Innan försöket med kommunala friskolor fanns det varken begränsningar eller 

uppmuntran till att ha profiler i den kommunala skolan. Vissa skolor hade profilliknande 

arrangemang men det var inget som politikerna intresserade sig för. Genom 

omorganiseringsprocessen kom frågan om profilering upp på dagordningen igen, och den 

första kommunala friskolan var snabb med att utveckla ett koncept med ett antal 

profilklasser och man satsade en del av sitt första års budget på att utveckla profil och 

kringliggande tjänster. Några av de intervjuade kommunala skolledarna menade att de 

också välkomnade profilering men pekade samtidigt på att sådana satsningar för det 

första skulle kräva mer resurser (åtminstone initialt), något som de inte kunde få från 

kommunen. För det andra hänvisade en del aktörer till den statliga regleringen av 

grundskoleutbildning eftersom den angav de normer och standarder samt ställde krav på 

kvalitet. För det tredje, fanns det enligt många aktörer sociala barriärer mot innovativa 

lösningar i skolan. Förändringar i attityder beskrevs av de flesta som mer framträdande än 

det formella regelverket.  

 

Det var tydligt att det ofta inte var tal om en faktisk differentiering utan snarare om de hot 

och möjligheter som differentiering förknippades med. Själva benämningen friskola 

fungerade i en del respondenters ögon som en tillräcklig faktor för att man kunde börja 

tala om annorlunda lösningar och differentiering. Den kommunala friskolan blev ett 

tydligt exempel på att ”friskolestämpeln” nådde den effekten: tidningarna uttryckte 

förhoppningar om innovation och alternativa verksamhetsformer i skolan innan skolan 

faktiskt började sitt arbete i den riktningen. Det kan samtidigt noteras att det redan i 

början av processen fanns tydliga signaler på att rektorer ofta såg till sin egen skola och 

ofta försökte förbättra sin egen verksamhet snarare än att satsa på sin grupptillhörighet. 
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Både kandidater och icke-kandidater förklarade att de redan hade påbörjat internt 

förändringsarbete med bland annat profilering. Det formella steget till att bli kommunal 

friskola verkade föga tilltalande för de rektorer som menade att de redan hade en del 

interna förändringar på gång, som de menade var framkallade av marknadens utveckling. 

Marknadsanpassningen hade med andra ord pågått ute i skolverksamheterna, men det kan 

noteras att de interna förändringarna var ofta okända inom gruppen.  

 

Samtidigt kan det påpekas att det fanns tydliga ambitioner från gruppen kommunala 

skolor att agera som en grupp med en mer homogen produkt: enligt en del rektorer fanns 

deras potentiella konkurrensstyrka i den höga kvalitén på utbildningen som sådan och 

inte nödvändigtvis i differentieringen. De menade att den kommunala 

grundskoleutbildningens homogenitet hade skapat legitimitet och tilltro till offentliga 

sektorns verksamheter. Under processens gång kunde man notera att de flesta kommunala 

skolorna började satsa på profilering oavsett om de deltog eller inte deltog i försöket med 

kommunala friskolor. Detta skedde samtidigt som vi-varumärket ”Norrköpings 

kommunala skolor” höll på att skapas. Uppfattningar om vad grundskoleutbildning var 

förändrades under processens gång.   

 

Att kommunala skolor skulle satsa på profiler motiverades framför allt i början av den 

teleologiska processen genom jämförelser med friskolor. Förändringsprocessen 

synliggjorde att synen på friskolor som profilerade verksamheter inte alltid stämde 

eftersom många av friskolorna inte hade några profiler. Däremot blev det tydligt att 

marknadsaktörerna fokuserade på de egenskaper som enligt deras uppfattning gjorde 

friskolorna annorlunda jämfört med de kommunala skolorna. Personalens engagemang 

och individanpassning var några skillnader som nämndes. Friskolornas arbete var dock 

till stor del ett okänt område för både politiker, tjänstemän och kommunala rektorer. 

Genom politikernas försök att få till stånd ett fungerande samarbete med friskolorna 

kunde kommunen komma närmare detta område. Genom satsningen kunde de 

kommunala skolorna få bättre kännedom om friskolornas sätt att arbeta. På samma sätt 

kunde friskolorna visa sina verksamheter och relatera sin utveckling till de kommunala 

skolornas på ett tydligare sätt.  

  

Förändringsprocessen kunde därmed tolkas som att profilering, som tidigare tillskrivits 

friskolorna, kom att fungera som ett sätt att skapa ett differentierat produktutbud på hela 

marknaden. Det kunde ses som en del av den övergripande målsättningen i den 

teleologiska processen. Profilering framställdes som något onskvärt för alla säljare på 

marknaden och kopplades till kundernas ökande benägenhet att göra medvetna val av 

skola och klass. Under processens gång kom diskussionen att handla om både möjligheter 

till profilering och den produkt som faktiskt levererades i skolorna, både kommunala och 

fristående. Många aktörer fick insyn i varandras arbete och kommenterade att det fanns 

ett stort värde i att förändringsprocessen synliggjorde den befintliga situationen. Det 

synliggjordes att en del kommunala skolor redan hade profilliknande arrangemang. Det 

synliggjordes även att kommunala rektorer inte nödvändigtvis såg egenvärde i 

profilering. Diskussionen kom alltmer att handla om vikten av att behålla den styrka som 



212 

 

fanns hos gruppen kommunala skolor. Utbildningen kom alltmer att betraktas som en del 

av det ”paket” som de kommunala skolorna hade att erbjuda eleverna. Samtidigt som 

kommunala rektorer uppskattade möjligheten att skapa profiler fanns det under 2009 

tydliga tecken på att profileringen i sig inte betraktades vara centralt i processen. 

 

f) synen på politisk reglering 

 

Som framgår av definitionen av en offentlig marknad är det ett arrangemang som regleras 

av politiker och förvaltningar. I den studerade förändringsprocessen var den politiska 

regleringen tydlig. Det har visats tidigare att det har varit viktigt i processen att politiker 

från olika partier strävat efter att uppnå en gemensam syn på den marknad som skapats i 

kommunen. Samtliga politiker hade diskuterat marknaden som något som kommit för att 

stanna. De hade även antytt att marknaden är något som lever ett eget liv genom 

konkurrens och naturligt urval. Gällande kommunens skolor, både kommunala och 

fristående, uttryckte de sin övertygelse att några skolor förr eller senare skulle slås ut på 

grund av konkurrensen på marknaden. Denna syn på marknaden som en självreglerande 

mekanism var tydlig hos de flesta intervjuade politiker. Däremot var det deras 

uppfattningar av sin egen roll på marknaden som visade sig vara olika framför allt under 

den teleologiska förändringsprocessens start. Folkpartister och moderater visade öppet att 

de välkomnade marknaden nästan som en frälsning i en kommun i desperat behov av 

hjälp. Enligt deras mening var det nödvändigt att låta marknaden vara självreglerande och 

självorganiserande för att förbättra hela grundskoleverksamheten i kommunen. Sin 

politiska uppgift i detta såg de i att skapa möjligheter och förutsättningar för innovativa 

organisatoriska och pedagogiska lösningar för att uppnå ännu större mångfald av 

skolformer och utbildningsalternativ är enbart kommunala och fristående skolor. De 

välkomnade tillkomsten av nya friskolor i kommunen och förespråkade konkurrens 

oavsett skolornas grupptillhörighet.. De visade sin tilltro till konkurrensens välgörande 

effekt, nämligen högre kvalitet på utbildningen hos samtliga skolor, vilket skulle gynna 

eleverna. 

 

Liknande retorik hördes även från de socialdemokratiska politikerna som beskrev 

situationen för kommunens grundskolor som en marknad med en inneboende kraft. De 

var även tydliga med att marknaden behövde politisk styrning. Tillsammans med 

vänsterpartiet ville de värna om kommunala skolor. De såg ett värde i att det fanns 

kommunala skolor men uttryckte sin oro över det att skolornas status höll på att urholkas 

eftersom alltfler elever valde bort dem i förmån för friskolor. Politikerna såg sin uppgift i 

att skydda kommunala skolor från den konkurrens som friskolornas etablering medförde. 

Många menade att de ville skapa förutsättningar för de kommunala skolorna att lyckas i 

konkurrensen och visa eleverna att de var värda att gå i. En del styrande politiker beskrev 

satsningen på kommunala friskolor som ett sätt att skydda den kommunala 

organisationen. För att skapa förutsättningar för framgång kände de att de behövde se 

över den kommunala hierarkin och resursfördelningen. Insyn skulle behövas för att kunna 

analysera konkurrensen och kunna ingripa om något skulle gå snett med någon skola. Det 

kan även nämnas att miljöpartiets politiker uttryckte liknande resonemang kring 
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friskoleetablering som proponenter av marknaden, dvs. moderater och folkpartister. 

Miljöpartiet välkomnade friskolor som ett sätt att trigga igång konkurrensen i syftet att 

uppnå kvalitetshöjning i alla skolor i kommunen. Miljöpartiet uttryckte samtidigt att 

politikernas uppgift låg i att skapa förutsättningar för och genomföra insyn över 

konkurrensen. Denna strävan efter insyn speglade samma resonemang som v och s 

framförde angående reglering av marknaden. 

 

Sammantaget har en bild förmedlats av politiker där politisk reglering går ut på att å ena 

sidan utgå ifrån marknadslogiken vid marknadsskapandet men även att styra de enskilda 

skolornas och gruppernas agerande på marknaden. En del tjänstemän och rektorer 

beskrev det som att konkurrensen på den offentliga marknaden var och skulle förbli 

politiskt reglerad. Motiv till detta låg i argument som rättvisa och jämlikhet för alla 

elever, men i stor utsträckning handlade det även om hantering av offentliga resurser. Det 

har tidigare pekats på att forskning visar att offentliga marknader oundvikligen är 

reglerade men regleringens innebörd och inriktning kan vara ett komplext och 

föränderligt fenomen. Försök att strukturera marknaden genom medvetet agerande för att 

kunna styra konkurrensen har lagt grunden för den beskrivna teleologiska processen. Den 

bild som träder fram visar att politikerna vid processens start upplevde att marknaden höll 

på att bli okontrollerad. Med utgångspunkt i synsättet på politiker som förändringsagenter 

och marknadskonstruktörer, kan deras gemensamma förändringsinitiativ tolkas som att 

politikerna vid processens start försökte förstå, utvärdera och ifrågasätta 

marknadsstrukturen. Politiker från samtliga partier verkade vara lyhörda för de 

förändringar som skedde på marknaden, även om de tenderade att skapa förståelse för 

strukturen och strukturförändringarna utifrån sina ideologiska ståndpunkter.  

 

Vilka som betraktades som säljare var tätt förknippat med vilka som skulle bli föremål 

för politisk reglering. Den ledande koalitionen s och v framförde en syn där det i första 

hand var viktigt att få kontroll över friskolorna som en växande grupp konkurrenter. De 

hade betydligt sämre inblick i friskolornas verksamhet än i de kommunala skolornas. 

Därmed uttrycktes ett behov av tydligare och starkare insyn i friskolornas arbete. 

Politikerna från moderatpartiet och folkpartiet såg inte något större behov av insyn eller 

reglering från kommunens sida. Politiker från samtliga partier menade emellertid att det 

var nödvändigt för kommunen att föra ett samtal med friskolorna för att tydliggöra de 

gällande strukturerna. De efterfrågade kunskap om och förståelse för de villkor som 

gällde samtliga skolor på marknaden.  

 

Ytterligare en aspekt i regleringsdimensionen kan ligga i den partipolitiska splittring som 

fanns inom partiet vid makten i kommunen, socialdemokraterna. Partiets negativa 

inställning till friskolorna och de nya marknaderna uttrycktes ofta på nationell nivå. I 

Norrköping försökte man förändra denna bild. De initiativ som partiet tog på lokal nivå 

beskrevs av många som framåtriktade, innovativa och baserade på förståelse för den 

kommunala verkligheten snarare än på politiska ideologier. De satsningar som 

genomfördes gällande både friskolorna och de kommunala skolorna välkomnades av 

många i kommunen. De två politiska blocken i kommunen kom genom detta mycket nära 
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varandra under förändringsprocessens gång. Politikernas gemensamma satsning på att 

skapa kommunala friskolor och instifta samarbete med friskolor manifesterade denna 

strävan att föra en gemensam politik och uttrycktes i den teleologiska 

förändringsprocessen. 

  

Tjänstemännens och rektorernas viktiga roll i den teleologiska processen har diskuterats 

ovan. I sina berättelser vittnade tjänstemännen om sina försök att tydliggöra 

marknadsförutsättningarna genom ett stort antal möten med olika aktörer. Tjänstemännen 

skulle förmedla politikernas vilja att initiera förändring i kommunen. En del 

intervjupersoner menade att tjänstemännen kanske inte själva såg något större behov av 

förändring. Däremot uppfattades deras uppgift snarare som en utredning av de rådande 

villkoren, som en avstamp på fortsatta diskussioner om förändring och politiska visioner. 

Det har även noterats att de tjänstemän som arbetat med att klargöra marknadens 

förutsättningar och genomföra förändring upplevde att det ofta saknades riktlinjer och 

stöd. Den frihet de fick att utforma nya organisatoriska lösningar hade enligt dem både 

positiva och negativa erfarenheter med sig.  

 

En del politiker menade att strävan efter insyn i skolornas verksamhet fungerade som 

utgångspunkt för både försöket med kommunala friskolor och satsningen på samarbete 

mellan kommunen och friskolorna. Politisk reglering efterfrågades inte av 

friskolerektorer. De ville ha större transparens över ersättningsfördelningen eftersom det 

enligt dem var den länk som kopplade dem till kommunen. Kommunala skolrektorer 

visade i intervjuer att de överhuvudtaget inte visste mycket om friskolorna och 

kommunens sätt att kontrollera dem. Även de kommunala rektorerna önskade tydligare 

signaler från politikerna angående ersättningsflöden men de efterfrågade även en tydlig 

politisk vision för hela grundskoleverksamheten i kommunen. Rektorernas roll blev 

viktig i förändringsprocessen vilket visades i både utfallet av försöket med kommunala 

friskolor och friskolesamarbetet. Den politiskt initierade förändringen kunde inte 

genomföras utan rektorernas aktiva deltagande. 

  

Sammantaget kan förändring i synen på politisk reglering under förändringsprocessens 

gång noteras. Under perioden då den offentliga marknaden höll på att mogna (2005-2006) 

fanns det tecken på att den politiska regleringen fungerade som stöd till den pågående 

livscykelprocessen. Då den teleologiska processen började kom den att kännetecknas av 

intensivt interaktivt sökande där politiker från samtliga partier tillsammans med andra 

aktörer eftersträvade en gemensam bild av marknadsstrukturen för att kunna påverka den. 

Den drivande målsättningen kunde ses som ett resultat av ett samarbete på flera olika 

nivåer och spelplan i den kommunala organisationen. Politisk reglering kom att ses som 

en viktig del av målsättningen och det praktiska genomförandet. Under 

förändringsprocessens gång blev det tydligt att det handlade om både ökning och 

minskning av den politiska styrningen. Lika villkor för kommunens samtliga skolor 

skapades både genom försök att reglera konkurrensen och att visa tilltro till marknadens 

förmåga att reglera sig själv. 
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g) historisk och social kontext 

 

Genom hela berättelsen om den marknadsskapande processen har spår av Norrköpings 

historia gjort sig påminda. I Norrköping hade den historiska utvecklingen fört med sig 

flera strömmar. För det första kan ett tidigare misslyckat försök att skapa profiler nämnas, 

eftersom den erfarenheten enligt många påverkade synen på utbildningen som produkt. 

Med detta menade en del rektorer att de traditioner som fanns inom den kommunala 

skolan förstärktes. Den andra historiska strömmen var den långa perioden av 

socialdemokratiskt politikerstyre, vilket enligt många hade skapat etablerade attityder till 

marknaden och konkurrensen hos både politiker, tjänstemän och rektorer. Den snabba 

utvecklingen med etablering av friskolor i kommunen och skiftningar i elevkullar över tid 

gjorde emellertid att utbildningsverksamheten alltmer började präglas av 

traditionsifrågasättande, om än i en liten skala. Politiker från samtliga partier började leta 

efter innovativa organisatoriska lösningar tillsammans med tjänstemän och rektorer. 

Ovanstående kan beskrivas i termer av socialt samspel där synen på historiska traditioner 

och sociala normer sätter sin prägel på både uppfattningar om marknadsstrukturer och 

attityder till förändringar av marknadsstrukturer. I den studerade förändringsprocessen 

var det tydligt att attityder till det som tidigare betraktats som normer och traditioner kom 

att förändras.  

 

Processen har haft med sig viktiga erfarenheter. Tillsammans med den historiska 

utveckling som föregått den här processen har det blivit en resa för alla involverade 

aktörer. Att en kommun som i början av 2000-talet ofta beskrevs som präglad av 

socialdemokraternas mångåriga politik med en skeptisk inställning till marknadslösningar 

och friskolor, förvandlades till en kommun där man tillsammans skapade en marknad 

som inkluderade friskolor, var det många som kommenterade. En del förvånades över 

detta och en del beskrev detta som förväntat. Den politiska ledningens roll, med 

socialdemokraterna i spetsen, var framträdande i förändringsprocessen.  

 

Synen på marknaden som växte fram 

 

Genom att belysa den förändring som skett i marknadsaktörernas sätt att se på 

marknadsstrukturer har det blivit möjligt att se den marknad som växte fram. Den givna 

köpargruppen grundskoleelever kom att betraktas som en aktiv grupp som gjorde alltfler 

val av skola och klass. Att omorganisera marknadens säljarsida blev viktigt för 

marknadsskaparna för att möta efterfrågan samt säkerställa likvärdigheten och kvaliteten. 

Synen på vilka som var säljare kom att skifta från det kollektiva till det individuella, och 

enskilda skolor kom alltmer att betraktas som självständiga marknadsaktörer. Samtidigt 

visade processen att grupptillhörigheten fortfarande var viktig, vilket exempelvis 

uttrycktes i synen på den kommunala grundskoleutbildningen som handlade om att både 

skapa individuella profiler och behålla den styrka som fanns hos gruppen. De 

marknadsincitament som skapades genom en minskning av den kommunala hierarkin 

visade sig vara tätt förknippade med förändringar i resursfördelningssystemet. 

Målsättningen att skapa lika villkor kom i stor utsträckning att handla om lika fördelning 
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av resurser för samtliga skolor i kommunen. Satsningar på att skapa förutsättningar för 

politisk reglering av marknaden har varit framträdande. Ett politiskt samarbete mellan 

olika partier och ett aktivt deltagande av andra marknadsaktörer i det intensiva interaktiva 

sökandet skapade en delad syn på marknaden där det blev möjligt att både reglera 

konkurrensen och att visa tilltro till marknadens självreglerande kraft. Genom processen 

synliggjordes även förändringar i marknadsaktörernas attityder till normer och 

traditioner. 
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6. Slutsatser  
  

 

Studiens syfte är att bidra till fördjupad kunskap om offentliga marknader genom att 

studera de organisatoriska förändringsprocesser varigenom offentliga marknader skapas. 

Sammantaget visar studien hur olika slags förändringsprocesser kännetecknade av såväl 

determinismens som voluntarismens logik samspelar med varandra vid skapandet av 

offentliga marknader. Med hjälp av processmodellerna (Van de Ven & Poole 1995) har 

illustrerats hur samspelet mellan dessa logiker kan se ut över tid. En livscykelprocess och 

en teleologisk process kan löpa parallellt med varandra och träda fram under olika faser i 

marknadsskapandet. Det kan ses som ett svar på de önskemål om empiriska studier av 

marknadsskapande processer som visas av Le Grand (1991), Ferlie (1992), Ferlie, 

Ashburner m. fl. (1996), Hughes, Griffiths & McHale (1997) och andra forskare (se 

kapitel 1). Det kan även ses som ett förslag till hur sådana processer kan 

konceptualiseras. Det har visats att vissa steg i en livscykelprocess kan ge upphov till en 

teleologisk process. Missnöje med marknadens ”naturliga” utveckling och känsla av 

oförmåga att kontrollera den har på den studerade marknaden blivit en central 

utgångspunkt för att initiera en planerad förändring av marknadens säljarsida. Omvänt 

har det också visats att vissa steg i en teleologisk förändringsprocess kan trigga igång 

eller intensifiera en livscykelprocess genom att aktivera de krafter som kan förstås som 

marknadskrafter. Marknadsskapande processer kan således ses som processer där 

medvetet konstruerande av strukturer tydligt kommer till uttryck men där även tilltron till 

marknaden som ett självreglerande arrangemang är stark. Detta har tolkats som att 

marknadsaktörer deltar i ett socialt skapande av marknader genom att medvetet initiera 

strukturförändringar samtidigt som de visar ambition att utnyttja marknadens inneboende 

mekanism. 

 

I den här studien har en marknadsskapande process studerats med grund i den mångsidiga 

bild av en marknad som förmedlats av de olika marknadsaktörerna. Studien visar hur 

offentliga marknaders strukturer synliggörs genom de uppfattningar, tolkningar och 

föreställningar som finns hos marknadsaktörer. I processen deltar aktörer med olika 

organisatorisk position, olika uppgifter och olika värderingar. En politiskt initierad 

förändringsprocess involverar både politiker, tjänstemän, rektorer och andra aktörer. Det 

finns motsättningar i synen på marknadsstrukturen men det finns även en tydlig strävan 

efter att gemensamt skapa ett organisatoriskt arrangemang där strukturer kan uppfattas 

och tolkas på liknande sätt av samtliga aktörer. Studien visar att offentliga marknader 

konstrueras genom teleologiska processer där social interaktion och strävan efter att 

förstå varandras syn på marknaden är av stor betydelse. Det interaktiva sökandet har varit 
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kännetecknande och fungerat som en återkommande fas i den studerade processen vilket 

överensstämmer med Ven de Ven & Pooles (1995) resonemang om teleologiska 

processers icke-linjära karaktär. Att skapa en gemensam förståelse för marknaden har 

visat sig vara centralt för att skapa målsättningar och genomföra förändringar i praktiken. 

I berättelsen belyses hur teleologiska målsättningar skapas, växer fram och modifieras 

under processens gång. I den studerade processen har exempelvis det politiska samarbetet 

varit framträdande i skapandet av målsättningar. Tjänstemännens och rektorernas aktiva 

roll i förändringsprocessen har också varit bidragande till att det skapades nya 

organisatoriska lösningar. Försöket att etablera kommunala friskolor och satsningen på 

samarbete mellan kommunen och friskolorna har varit de två delar där den teleologiska 

processen kommit till klarast uttryck i form av marknadsorganisatoriska konsekvenser.  

 

Förändringar i aktörernas syn på vad den offentliga marknaden är har studerats med hjälp 

av strukturella dimensioner.  Det har visats att den marknad som skapats i Norrköping 

kännetecknats av en framväxande syn på säljare som individuella aktörer samtidigt som 

grupptillhörigheten visat sig vara viktig. Det har även visats att skapande av incitament 

såsom egenbestämmande och självstyre är tätt kopplat till sättet att fördela resurser och 

att profilering av utbildning inte nödvändigtvis ses som väsentligt i marknadsskapandet. 

Den politiska regleringen av den skapade marknaden är den centrala dimension som 

träder fram genom hela förändringsprocessen. Att skapa förutsättningar för konkurrens 

mellan skolorna och samtidigt kontrollera konkurrensen har varit en av de främsta 

utmaningarna i processen. 

 

I tidigare studier av offentliga marknader har det påpekats att det fortfarande är oklart vad 

som menas med offentliga marknader och att den praktiska organiseringen skiljer sig 

mellan olika lokala kontexter. Studien ger därmed ett bidrag genom att beskriva ett 

omsorgsfullt utarbetat konkret lösningsalternativ – som visar hur man kan kombinera 

marknadsinslag med uttalat politiskt ansvarstagande och kontroll. 

 

I studiens inledande kapitel har jag noterat den institutionella teorins dominans i svenska 

studier av förändringar i offentlig sektor och av offentligt marknadsskapande. Den här 

studien har haft andra teoretiska utgångspunkter som bidragit till en ökad förståelse av 

marknadsskapande processer. Emellertid kan det noteras att den svenska institutionella 

forskningen har tydliga kopplingar till en del av de resonemang som presenterats i 

studien. Det har exempelvis visats att Norrköping varit en del av den nationella 

utveckling där det skapats en nationell marknad för grundskoleutbildning. 

Marknadsskapandet i kommunen kan därmed ses som en del av en ”trend” och ett 

”förändringsmode” (Czarniawska & Joerges 1996). Det kan även noteras att den 

förståelse för sitt eget marknadsskapande som de olika personerna visat kan ses som en 

”översättning” av en marknadsidé (Callon 1998, Norén 2003, Jensen 2004). En 

invändning är att det vara problematiskt att tala om ”översättning” när det är högst oklart 

vad som skall översättas. När det gäller den för studien relevanta ”marknadsidén” kan 

konstateras att denna, förutom i den formulering som används i mikroteoretiska analyser, 

snarare refererar till en samling tämligen löst sammanfogade dimensioner (köpare, 
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säljare, konkurrens m.m.) Aktörerna i denna studie har knappast haft en mera tydlig 

uppfattning om vad som är en marknad. De har snarare tagit en utgångspunkt i ett antal 

dimensioner som brukar förknippas med marknadsidéer och försökt skapa en gemensam 

uppfattning kring vad som bör göras för att få till en offentlig marknad i Norrköping. 

 

Översättningsperspektivet kan sägas lägga fokus på aktörernas aktiva roll i 

översättningsprocessen. Den här studien bidrar med att belysa också det som inte 

nödvändigtvis är aktörsbundet och som istället knyter an till livscykelperspektivet. 

Studien visar därmed på framtida möjligheter till en bredare belysning av 

marknadsskapande genom att kombinera generell processteori med översättningsteori. 

 

 

Praktiska implikationer av studien 

 

Den här studien möjliggör förståelse av offentliga marknaders konstruktion som är av 

betydelse för de aktörer som deltar eller funderar på att delta i skapandet av offentliga 

marknader. Denna förståelse kan vara relevant för de politiker som fattar beslut, för de 

tjänstemän som genomför besluten och de organisationsmedlemmar som besluten gäller. 

Studien visar hur komplicerat det kan vara att definiera vad som kan menas med en 

offentlig marknad utifrån de olika uppfattningar och tolkningar som finns i en offentlig 

organisation. I studien har olika strukturella dimensioner diskuterats för att illustrera 

denna komplexitet. Studien har pekat på den mängd uppfattningar som exempelvis kan 

finnas om vilka som är att betraktas som marknadsaktörer och i vilken bemärkelse. Är det 

skolrektorer som är aktörer på en skolmarknad eller är det även elever, politiker och 

förvaltningschefer? Vilka ska betraktas som säljare om man vill omorganisera säljarsidan 

av marknaden? På samma sätt pekar studien på den mängd uppfattningar som kan finnas 

om den produkt eller tjänst som säljs och köps på en offentlig marknad. Produktens 

beskaffenhet, sättet att leverera den och kontrollera den är också något som inte enkelt 

låter sig definieras. Vad kan menas med att sälja grundskoleutbildning? Vems definition 

ska väga tyngst? Andra dimensioner såsom storleken och styrkan hos marknadsaktörer, 

sätt att organisera i vertikalt led och fördela resurser diskuteras också i studien med 

utgångspunkt i förståelsen för denna komplexitet. Att förstå innebörden och betydelsen 

av konkurrens på en offentlig marknad blir därmed en fråga där svaret enbart kan erhållas 

om ovanstående dimensioner diskuteras och tydliggörs. 

 

Studiens resultat pekar på att de som medvetet planerar och konstruerar marknader kan 

behöva mycket tid och energi för att skapa nödvändiga processer av social interaktion 

mellan olika grupper och nivåer i en kommunal organisation. Med tanke på den mängd 

uppfattningar om marknaden som kan finnas är det relevant att ägna uppmärksamhet åt 

dessa uppfattningar och försöka skapa dialog för att nå till en gemensam bild. Genom 

processer av social interaktion kan olika organisationsmedlemmar konstruera en delad 

uppfattning om sin organisation, dess utveckling, dess mål och uppgift. Utan en 

gemensam bild av den organisatoriska strukturen kan uppgiften att skapa en offentlig 

marknad vara otydlig. Att skapa en offentlig marknad innebär ofta att förändra 
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organisatoriska strukturer, och det kan utifrån studiens resultat argumenteras för att 

strategiska förändringar i strukturer kan vara svåra att planera och genomföra om det inte 

finns en gemensam uppfattning om rådande strukturer. I studien har det visats att det kan 

finnas motstånd till marknadsorienterade förändringar. En praktisk implikation kan 

därmed vara att både politiker, tjänstemän, verksamhetschefer/rektorer och andra aktörer 

aktivt deltar i processer.  

 

För att genomföra planerade förändringar av marknadsstrukturer är det enligt teori viktigt 

att planeringen utgår ifrån en tydlig målsättning, som även kan mejslas fram, förändras 

och tydliggöras under processens gång. Studier av offentliga marknader visar att de 

målsättningar som ligger bakom marknadsskapandet ofta utformas av politiker, men även 

att andra aktörer kan delta i skapandet av målsättningar. Det har även visats att offentliga 

organisationer kan förändras utan att någon aktör eller grupp ”sitter vid ratten”. Den här 

studien visar en marknad där politiska målsättningar har varit framträdande vid 

marknadsskapandet: på den studerade marknaden har politiker från olika partier deltagit i 

utformningen av både den övergripande målsättningen och praktiska organisatoriska 

lösningar för att uppnå målsättningen. Det breda deltagandet från tjänstemännens och 

rektorernas sida har i det studerade fallet fungerat som ett sätt att pröva att konstruera en 

marknad tillsammans med politikerna. Processen har lett till att det skapats en marknad 

som återspeglat en stor del av det politiska samarbetet. En praktisk implikation av studien 

är därmed att en gemensam politisk vision är viktig för att marknadsskapandet ska kunna 

genomföras; det kan kopplas till vikten av att skapa fungerande förutsättningar för 

politisk reglering av den skapade marknaden. Den politiska regleringen utgör en central 

del av definitionen av en offentlig marknad. 

  

I studien diskuteras att marknadsskapandet i det studerade fallet kan ses som en följd av, 

eller ett svar på den utveckling som skett på nationell nivå, d. v. s. utanför kommunens 

kontroll. Den nationella utvecklingen har skapat marknadsaktörer och stimulerat 

marknadsagerande i den studerade kommunen. Att hantera de utmaningar som kommer 

utifrån den kommunala organisationens gränser är en viktig uppgift för lokala 

beslutsfattare. Det kan tolkas som att en påbörjad marknadsorienterad utveckling kan 

påverkas och kontrolleras i sin riktning genom medvetet planerande och agerande hos 

kommunens aktörer. I studien visas hur en planerad förändringsprocess kan gå till genom 

att olika steg i processen synliggörs och diskuteras. I studien visas också att 

marknadsskapandet inte enbart handlar om planering och genomförande. Ett av studiens 

resultat är att tilltron till marknadsmekanismen kan vara stor hos marknadsaktörer. Det 

innebär att marknaden som ett organisatoriskt arrangemang kan tillskrivas självreglerande 

och självutvecklande egenskaper. Processer där marknaden förändras genom medvetna 

strategiska satsningar kan således löpa parallellt med processer där marknaden tillåts och 

förväntas utvecklas på egen hand tack vare sin inneboende kraft. Detta kan till stor del 

förklara den skapade marknadens strukturella konstruktion såsom den stegvis växer fram.  

 

Studiens resultat kan användas som en tankemodell för de som skapar offentliga 

marknader. En del praktiska implikationer kan härledas utifrån tankemodellen, som 
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exempelvis vem, hur, när och varför kan skapa en offentlig marknad. En empirisk fråga 

ställs i studiens titel: Varför blev det bara en (kommunal friskola)?  Ett uppenbart svar på 

den frågan kunde ges genom att följa och återge de berörda rektorernas sätt att resonera. 

De tyckte sig, helt enkelt, inte ha mycket att vinna på att ansluta sig till det kommunala 

friskoleförsöket. Varför det var så kunde belysas med uppgifter och analys från en rad 

andra aktörer. Mer utmanande, både empiriskt, politiskt och teoretiskt, är att den 

ursprungliga frågan vid studiens slut också kunde ställas avseende den nya kommunala 

skolmarknaden i sin helhet. Bestämningen ”en” avsåg inledningsvis en enskild skola och 

efter drygt tre år en marknad med alla skolor i kommunen. Frågan kom därmed att handla 

om hur och varför det skapades en marknad. Utfallet av försöket med kommunala 

friskolor kunde ses som ett bakslag men det fanns även tydliga indikationer på att 

marknadsskapandet fortsatte med nya krafter tack vare denna lärdom. Förhoppningar på 

planerad förändring kom att kombineras med förståelse för och förhoppningar på 

marknaden och dess förmåga att reglera sig själv. Att det till slut skapades förutsättningar 

där skolorna kunde konkurrera med varandra på mer lika villkor är ett resultat av ett 

politiskt samarbete och ett brett engagemang från tjänstemän, politiker och andra aktörer. 

Den offentliga marknad som man kunde se i Norrköping 2012 blev för många ett 

exempel på ett organisatoriskt arrangemang som skapats trots motsättningar och 

svårigheter under processens gång. Att förstå och förklara den marknadsskapande 

processen har krävt teoretiskt baserade analyser av flera slag. Fortsatt forskning behövs 

dock för att bättre förstå marknadsskapandets inneboende dynamik. En ny 

kategoriutmanande verklighet kräver teoriutmanande analyser. 
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7. Förslag på fortsatt forskning 
 

 

1. I avhandlingen har jag argumenterat för de teoretiska och empiriska grunder på vilka 

den teleologiska processmodellen samt livscykelmodellen använts. Inom ramen för denna 

studie har dessa två modeller erbjudit bra förklaringsvärde och kunnat användas på ett 

sätt som möjliggjort en grundlig processanalys. Ett förslag på fortsatt forskning är att 

använda de andra två av Van de Ven & Pooles (1995) förändringsmodeller: den 

dialektiska och den evolutionära, som utelämnats här. Att använda den dialektiska 

modellen kan vara givande för fortsatt forskning om offentligt marknadsskapande för att 

synliggöra processer där makt och konflikt hamnar i fokus. Synliggörandet av de teser 

och antiteser som framhålls av marknadsskapare kan vara värdefullt för att förstå hur och 

varför offentliga marknader skapas och utvecklas. Det offentliga i begreppet offentlig 

marknad kan därmed diskuteras utifrån de bilder av makt som kommer fram i empiriska 

undersökningar. Att använda den evolutionära modellen kan också vara givande eftersom 

kampen för överlevnad av den starkaste i stor utsträckning återspeglar den konkurrens 

som präglar offentliga marknader. Både den dialektiska och den evolutionära modellen 

kan användas för att förstå processer där flera organisatoriska enheter är inblandade. Att 

undersöka samspel mellan olika förändringsmodeller kan också vara ett bidrag för att 

förstå komplexiteten i det offentliga marknadsskapandet. 

 

2. Ett annat förslag är att analysera processer av marknadsskapande med utgångspunkt i 

synen på sådana processer som entreprenöriella med stöd i entreprenörskapsforskning. 

Exempel på forskning där entreprenörskap i olika offentliga verksamheter 

uppmärksammas kan ses i Lundström & Sundin (2008). Inom skolan har Mühlenbock 

(2008) diskuterat entreprenörskap som ett viktigt element i den förändring som sektorn 

genomgår. Som diskuterats i den här avhandlingen, kan satsningar på kommunala 

friskolor ses som försök att skapa förutsättningar för egenbestämmande, frihet och 

innovativa lösningar. Det har antytts att empiriska observationer visar att en del 

marknadsaktörer ser sådana satsningar som ett sätt att främja kreativitet och fostra 

förmåga att ta risker, vilket kan förknippas med entreprenörskap. Inom offentlig sektor 

har entreprenörskap blivit ett viktigt ämne att studera och därmed kan kunskapen om 

offentliga marknader ökas genom att denna forskning knyts in. 

 

3. Ett tredje förslag är att studera nya former av kontrakt som växer fram genom sådan 

omorganisering av offentliga verksamheter. Förändrade förhållanden gällande frihet och 
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kontroll innebär förändrade former av kontrakt (Bennett & Ferlie 1006, Johansson 2006). 

Det har exempelvis visats i den här avhandlingen att marknadsskapandet till stor del 

handlat om att förändra strukturella förutsättningar för marknadsaktörerna. Bland dessa 

strukturella förutsättningar kan nya former av kontrakt studeras med koppling till 

exempelvis graden av hierarkisk organisering i en kommunal organisation. Gällande 

kommunala friskolor har det visats att det skapats ett nytt kontraktsförhållande som av en 

del aktörer beskrivits som flexibla kontrakt. Gällande kommunens samarbete med 

friskolorna har det visats att det även där skapats ett nytt kontraktsförhållande där 

marknadsskaparna prövat en väg som inte prövats förut. Med sådana förändringar av 

både formell och informell karaktär följer förändring i incitamentsstrukturer, något som 

berörts i den här avhandlingen. Detta kan även kopplas till skapande av incitament för 

entreprenörskap enligt punkt 2.  

 

4. Ett fjärde förslag är att lägga fokus på eleven som får finna sig i rollen som 

kund/konsument på en skapad offentlig marknad och undersöka vad det innebär att skapa 

en kund/konsument (Norén 2008). Köpargruppens sammansättning, d.v.s. elevernas 

bakgrund och övriga karakteristika, har inte undersökts i den här studien utan gruppen har 

betraktats som en homogen grupp i den bemärkelsen att sociala och övriga skillnader 

mellan olika elever och elevgrupper har förbisetts. Jag har även antagit att samtliga elever 

i kommunen har tillgång till lika mycket information och har lika valmöjligheter när det 

gäller val av skola och klass. En sådan förenklig innebär att viktig data förbises eller inte 

fångas upp, men den har motiverats av att en undersökning av köpargruppen ligger 

utanför ramarna för det här arbetet. Under studiens gång har det påtalats att olika 

geografiska områden i kommunen kan vara mer eller mindre segregerade, mer eller 

mindre resurskrävande och deras roll i utformningen av marknaden mer eller mindre 

framträdande. Även inom olika skolor har liknande spänningar noterats. Samtidigt 

påpekade en del respondenter att det låg i den kommunala organisationens uppgift att på 

sikt försöka jämna ut eventuella skillnader. I min studie har sådana aspekter förbisetts 

men icke desto mindre kan de vara en lämplig ingång till fortsatt undersökning. 
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English summary 
 

This thesis is a study of the processes of creation and formation of quasi-markets. 

Researchers in Sweden and other countries have been studying these organizational 

arrangements for the last two decades. It has been argued that quasi-markets can be 

regarded as markets in accordance with neoclassical theory. Research has also shown that 

quasi-markets feature elements that neoclassical theory does not explain. There is a range 

of players, structures and mechanisms that are different from the ones ascribed to 

“traditional” markets. Quasi-markets are complex arrangements that are purposefully 

designed, organized and regulated. Such markets are no natural or self-emanating 

phenomena. The different players participating in the creation of quasi-markets have their 

own understanding of markets and of the processes underlying market creation. In 

Sweden, studies of quasi-markets have focused on understanding the political regulation 

and the role of institutions in quasi-market evolution.  

 

In this study, quasi-markets are defined as constructed organizational arrangements where 

several service suppliers compete with each other for customers, while public officials 

control the service production (LeGrand 1991, Ferlie 1992, Norén 2003). The produced 

service is publicly funded and delivered to customers at no cost. This study focuses on 

so-called “voucher” markets where customers are free to choose between different 

suppliers. 

 

Both in Sweden and internationally, attention has been brought to the lack of knowledge 

about the complex processes of quasi-market organizing. In order to understand quasi-

markets it is important to recognize the nature of political regulation (Kastberg 2005) and 

the tendency to reorganize the public sector practices (Jacobsson 1994). Quasi-markets 

can be seen as evolving and changing over time. A need for process oriented case studies 

has been indicated. Ferlie, Ashburner et. al. (1996) point out that an important 

contribution to the study of public sector management needs to lie in analyzing market-

oriented public sector reorganizations as organizational change processes. Research has 

shown that processes of quasi-market creation are complex and that such processes 

evolve in different ways in different local contexts. There are no “ready-to-wear” 

solutions: every municipality constructs its own organizational practice.  

 

Against this background, this thesis aims at investigating the complex processes of 

organizational change underlying quasi-market creation. This longitudinal case study 

provides an insight into issues such as: who are the players participating in change 
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processes? How do change processes develop over time? What market dimensions are 

brought up through change?  

 

In order to understand how and why quasi-markets are created, two models of 

organizational change processes are used: the life-cycle model and the teleological model 

(Van de Ven & Poole 1995). The life-cycle model reflects the idea of predetermined 

change driven by an imminent logic and consisting of predetermined phases following 

each other. This model is to a large extent deterministic in its description of players 

adapting to the environmental conditions and challenges. The teleological model focuses 

on planned change conducted by players in pursue of their goals. Here, players engage in 

purposeful cooperation and create goals that can be developed and modified during a 

process consisting of phases that do not necessarily follow each other. The logic of 

voluntarism is prominent in this model. In this thesis, it is argued that both of these 

models need to be used in order to reveal and understand the complexity of the processes 

of quasi-market creation. 

 

Research has shown that creation of quasi-markets can often be seen as attempts to 

change organizational structures (Christensen, Laegreid et.al. 2005). In order to 

understand how quasi-markets are created, it is important to investigate what kind of 

market structure emerges during the change processes. In this thesis it is argued that the 

process of quasi-market creation can be understood if theories of organizational change 

are combined with theories of market structure. A set of structural dimensions 

(Lipczynski, Wilson & Goddard 2009) is therefore used in order to identify, interpret and 

understand the structure of the emerging market. The market structure, as it is brought up 

though the actions of the change process participants, is analyzed according to the 

following dimensions: basic conditions of supply and demand, levels of concentration, 

product differentiation, barriers to entry, hierarchy, structure of resources, political 

regulation and historical and social context.  

 

The empirical basis lies in the description of a process between 2005 and 2012 where a 

market for compulsory education emerged in a municipality through the actions of 

politicians, public administrators, school principals and other players. These players had 

different understandings of the market, of each other’s actions and of the direction in 

which the market was developing. The players’ interpretation of the change process is in 

the centre of the empirical description and the analysis.  

 

The national educational reform of 1992 made it possible to establish independent 

compulsory schools alongside traditional public schools and gave students the right of 

free choice of school. Promoting competition between schools has been the central goal 

of the reform. In the studied municipality, the number of students attending independent 

schools was growing while the total number of eligible students was diminishing. This 

led to redistribution of students, resources and responsibilities. Recognizing that the 

competition between the independent and the public schools was hardening, many 

players in the municipality feared that the organization as a whole was on the edge of a 
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crisis. Many spoke of an emerging market that demanded action and change. A politically 

initiated change in the supply side of this market came as a response to the perceived 

market challenges. The process of reorganizing was aimed at both public and independent 

schools. To influence the competition pattern, politicians introduced the idea of creating a 

third school form, an independent public school. This would transform a number of 

public schools into independent units within the public share, enjoying the freedom of 

acting autonomously. Establishing an internal board of directors, defining a specialized 

profile, redirecting financial flows, and developing individual strategies were mentioned 

among the changes. Both politicians, administrators and school principals were involved 

in the negotiations surrounding the creation of the new school form that was supposed to 

facilitate improvements for the whole group of public schools. The process resulted in 

only one school becoming an independent public school. However, many players 

witnessed that the process had brought valuable experiences and the will to continue the 

reorganization. Later, this organisational model was applied to all the schools in the 

municipality. 

 

An attempt to establish cooperation between the municipality and the independent 

schools was pursued parallel to this process. This political initiative was described as 

ground-breaking for the governing political coalition that had previously expressed 

scepticism to independent schools. Cooperation of this kind did not exist in other 

municipalities; this could be compared to the attempt to establish independent public 

schools that was inspired by examples from a few other municipalities. Here, the 

ambition to create a more transparent relationship with the independent schools was 

motivated by the vision to create equal conditions for all kinds of schools in the 

municipality. It was believed that students in the municipality would benefit from schools 

competing on equal conditions. The municipality became the first in Sweden to sign a 

cooperation contract with the independent schools. 

 

Thus, a quasi-market was created in the municipality. The change process resulted in a 

new relationship between the schools, a new regulation and new competitive strategies.  

 

The empirical material has included meeting observations, document studies and 

interviews conducted between 2007 and 2012. The story of market creation has been 

presented chronologically in order to be able to distinguish phases and key events in the 

change process. Politicians, public administration officers, school principals and other 

playerss have expressed their understanding of the complex process of market creation. 

During the research process it has been important to maintain interactivity in the 

relationship with these players. Interactive seminars have been conducted in order to both 

refine the research questions and analyze the empirical data. 

 

The study shows how different organizational change processes interplay with each other 

in quasi-market creation. It provides an illustration of this interplay and shows that quasi-

market creation can follow both the logic of voluntarism and the logic of determinism. A 

life-cycle process can run parallel to a teleological process and become more prominent 
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during different phases of market creation. Certain phases and events in a life-cycle 

process can bring forward the initiation of a teleological process. In a similar way, a 

teleological process may be able to bring forward or intensify a life-cycle process. It is 

therefore argued that the processes of creation of quasi-markets can be regarded as an 

interplay where purposeful planning and construction of market structures coexist with 

the strong belief in the self-regulating ability of the market forces. The study shows that a 

broad dialog involving different players is crucial in a teleological change process. The 

diversity of understandings about the market and about each other brings up the need to 

discuss and clarify the standpoints in order to create common goals. 

 

By following the change that occurred in the market players’ view of market structures it 

has been possible to distinguish the market that had emerged. The students representing 

the demand side of the market became regarded as mindful and capable of making 

choice. Therefore, reorganizing the supply side of the market was seen as a way to meet 

the demand and to ensure equality and quality. The schools, or the suppliers, went from 

being regarded as belonging to groups to being regarded as individual market players. At 

the same time, the importance of group belonging was emphasized in the process. As a 

market product, compulsory education became subject to differentiation but this was not 

recognized as central to the process. Attempts to reduce municipal hierarchy highlighted 

the necessity to combine them with changes in the distribution of resources. This became 

one of the crucial points in the creation of equal conditions for all the schools in the 

municipality. The process also showed that political regulation was central: changes were 

concerned with both increase and decrease in regulation. The emerged market was a 

result of a political cooperation between different parties as well as of a broad 

participation of politicians, administrators, school principals and other actors in the 

process. The process also brought change in the market players’ attitudes to norms and 

traditions. 
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