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Sammanfattning  
 
Titel: Samverkan musikskola – kulturskola. Om musiklärares tankar om en 
utredningsprocess.  
 
Title: Collaboration between a municipal music school and a municipal cultureschool. On 
musicteachers thoughts on a process of investigation.  
 
Denna undersökning riktar sig till alla som kan tänkas vara intresserade av (utredning om) 
samverkan och/eller sammanslagning av skolor och andra organisationer. Undersökningen 
kan vara intressant för politiker, rektorer, och (musik)lärare inom och utom fältet 
musikforskning då den betraktar samverkan både ur ett allmänt perspektiv och ur ett 
”musikperspektiv”.  
 
Syftet med denna studie är att problematisera en utredning om samverkan mellan en 
kommunal musikskola (Degerfors) och en kommunal kulturskola (Karlskoga). 
Undersökningen utgör en kvalitativ fallstudie och data samlas in från nio lärare vid den 
kommunala musikskolan genom fokusgruppsamtal och intervjuer och kompletteras med 
annat material bland annat från Degerfors kommuns Kultur- och utbildningsnämnd.  
 
Syftet uppfylls genom att fokusera de upplevelser, erfarenheter och reflektioner lärarna vid 
musikskolan har kring utredningen om samverkan mellan de båda skolorna och också 
genom att bland annat undersöka vilka risker och möjligheter musiklärare vid musikskolan 
ser med samverkan de båda skolorna emellan.  
 
Resultatet visar bland annat att lärarna är osäkra på hur idén om samverkan presenterades för 
dem. Lärarna uppfattar det som att idén om samverkan bland annat grundar sig i ekonomiska 
skäl vilket vid flera tillfällen dock avvisas av politiker. Resultatet pekar också på att 
merparten av lärarna anser att de inte getts möjlighet att påverka och vara delaktiga i 
utredningen och att de anser att den är bristfälligt genomförd eftersom det saknas en 
detaljerad bild av hur samverkan skall se ut och genomföras i praktiken. Resultatet antyder 
att de berörda lärarna varit del i en utredning om samverkan som initierats på politisk och 
ideologisk grund. 
 
Ett återkommande tema under fokusgruppsamtal och intervjuer är att lärarna vid 
musikskolan, under den tid som utredningen pågår, saknar en rektor som kan föra deras och 
verksamhetens talan bland annat gällande dess ”musikfrågor”.  
 
En av de lärdomar som kan dras utifrån utredningen och denna undersökning är det faktum 
att lärarna upplever utredningen som en stor, betungande och engagerande fråga och det kan 
därför betraktas som att det är av största vikt att utrymme ges att diskutera dessa frågor i ett 
av ledningen formellt anordnat forum.   
 
Undersökningen lägger grund för att forska vidare inom ämnesområdet samverkan mellan 
musik- och kulturskola. 
 
Ämnesord: Musikskola, kulturskola, samverkan, sammanslagning, fallstudie. 
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Förord 
 
Här vill jag ta tillfället i akt och tacka alla som på något sätt bidragit, hjälpt och peppat mig i 
och kring skrivandet av denna uppsats.  
 
Först och främst ett enormt tack till arbetskamraterna och lärarkollegorna vid musikskolan i 
Degerfors! Utan er hade denna masteruppsats aldrig blivit skriven. Ni är alla fantastiska och 
gör ett otroligt bra och inspirerande jobb. TACK! 
 
Ett stort TACK också till följande personer: 
 
Vännerna och tillika studiekamraterna Jennie, Henrik (JJB) och Ia vid masterprogrammet i 
musik på Musikhögskolan vid universitetet i Örebro. Tack för de två bästa åren i mitt liv. Vi 
träffades inte så mycket under andra året men vi har haft så otroligt kul tillsammans under 
hela studietiden och vi är ena riktiga nördar allihop ! 
 
Alla fantastiska och inspirerande och otroligt kunniga lärare vid masterprogrammet i musik 
förtjänar ett stort tack för all vägledning och intressanta kurser, seminarier, texter, 
diskussioner och konferenser under studietiden. 
 
Tack alltså till Christer Bouij, Øivind Varkøy, Gunnar Ternhag, Teresa Mateiro, Maria 
Westvall, Eva Georgii-Hemming och slutligen Suzanne Burton. 
 
Av dessa vill jag rikta ett speciellt tack till  
 
Gunnar för bra handledning, spännande examinationer och en i allmänhet fantastisk tid! Jag 
kommer aldrig glömma dig heller 
 
Maria för att du hjälpt mig så otroligt mycket med allt möjligt som har med detta att göra, 
för handledning även utöver uppsatsskrivandet, för mentorskapet (jodå!), för gemensamt 
artikelförfattande, Delawarekursen, Nordplus 2010 och Exeter 2011! 
 
Eva för fin, bra och engagerande handledning under skrivandet av denna masteruppsats och 
även för all hjälp med allt som inte haft med denna uppsatsskrivning att göra, och för att du 
tog dig tid när du kanske egentligen inte hade den! 
 
Min goa familj 
 
En halv banan 
 
Solen för att du mött mig alla morgonar då jag skrivit tills du gått upp och för att jag ibland 
fått möta dig utan att ha suttit uppe hela natten 
 
Bob Dylan för dina texter som fått mig att minnas livet utanför skrivandet och forskningen 
men som på något konstigt sätt ändå påmint mig om att det är något av det bästa jag vet 
 
Sist men absolut inte minst vill jag rikta ett evigt tack till Linda. Tack för att du stöttade mig 
under de intensiva och tunga veckorna som varit och för att du väntade på mig och återigen 
för att du förstår när jag är inne i min hjärna och att du hjälper mig att komma ut ur den 
ibland när det behövs.
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INLEDNING 
Vid den tidpunkt då jag arbetade på som bäst med min kandidatuppsats inom 
lärarprogrammet – inriktning musik, blev jag tipsad av en vän om att man vid Degerfors 
musikskola behövde en vikarierande brasslärare. Jag tog så fort jag fick möjlighet kontakt 
med skolan. Några dagar senare åkte jag från Örebro till Degerfors och efter en liten tur i 
buss 504/502 klev jag av på medborgarplatsen för att gå på vad som visade sig vara en 
anställningsintervju.   
 
- När kan du börja!? 
  
Frågade personen på andra sidan skrivbordet och jag svarade genast (efter att ha krafsat runt 
i min forskarfrisyr) 
 
- Jaa… inte denna vecka för jag har så mycket med uppsatsen nu men nästa vecka skulle nog 
funka! 
 
Kort därefter skrev vi på kontraktet för de 23 procent som fanns just då och på den vägen är 
det. Två och ett halvt år senare (och ytterligare 27 procent större tjänst) har jag tagit mina 
första stapplande steg i arbetslivet. Snart har jag också avslutat utbildningen vid 
masterprogrammet i musik (musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning) vid 
Musikhögskolan – Örebro universitet. Det har på många sätt varit den bästa tiden i mitt liv, 
både vad avser att arbeta och forska. Som lärare inom ”musik- och kulturskolans värld” är 
jag alltid intresserad av vad som är på gång med forskningen inom just det ämnesområdet. 
Musik- och kulturskolan i Sverige och våra närmaste grannländer är ett intressant fenomen 
och som forskare är det underbart att få, och ha möjligheten att bedriva praktiknära 
forskning där lärarrollen och forskarrollen får berika varandra.  
 
Arbetet med min magisteruppsats som berörde en utbyteskurs mellan musiklärarstudenter 
vid Musikhögskolan i Örebro och motsvarande inriktning vid University of Delaware i 
Delaware – USA, var en mycket intressant ”avstickare” som jag lärt mig otroligt mycket av 
både som människa, lärare och forskare. Den undersökningen berörde i och för sig på vissa 
sätt också hur instrumentalundervisning och musikundervisning kan se ut i olika delar av 
världen och skilja sig åt mellan olika länder och var därför intressant över huvud taget som 
musikforskare men också med tanke på vad jag betraktar vara mitt område.  
 
I och med denna masteruppsats är jag återigen tillbaka vid musik- och kulturskolan som 
forskningsområde. När jag avslutat mitt 23-procentiga vikariat visste ingen om jag skulle få 
möjlighet att komma tillbaka till Degerfors musikskola men så blev det alltså, vilket jag är 
mycket glad för! Det var i slutet av mitt vikariat som jag först hörde talas om en utredning 
om samverkan mellan musikskolan i Degerfors och Kulturskolan i Karlskoga. Jag blev 
genast sugen men eftersom jag bara inte kunde låta bli att hoppa på idén om att skriva om 
utbyteskursen var det inte förrän under höstterminen 2010 som jag plockade upp idén om att 
skriva om utredningen om samverkan mellan de båda skolorna. Jag började samla in data 
under kursen ”Musik i praktiken” som kan beskrivas som ett arbetsplatsförlagt 
forskningsprojekt, men utredningen om samverkan var ett alldeles för stort ämne för att jag 
ens skulle hinna påbörja analys av den data jag samlat in. DÅ kom idén om att forska vidare 
om utredningen om samverkan på ett lite djupare plan vilket alltså resulterat i den 
masteruppsats du nu håller i handen, eller läser på din dator. Men stanna inte här! Bläddra 
vidare till nästa blad och läs om en spännande (eller skrämmande?) tid i musik- och 
kulturskolans värld.   
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Uppsatsens disposition 
Denna uppsats bygger på en fallstudie om samverkan. I de inledande kapitlen ges en 
bakgrund till problemområdet och tidigare forskning samt viss bakgrundsinformation 
kopplad till den utredning om samverkan som studeras genom denna undersökning. 
Metodologiska och teoretiska utgångspunkter för studien presenteras också. Presentation 
och behandling av insamlad data redogörs för i två steg. I resultatpresentationen skildras 
bakgrunden till samverkansutredningen och de i studien deltagande lärarnas syn på 
processen. I resultatanalysen tematiseras empirin i syfte att peka på genomgående ämnen i 
vad som framkommit. I uppsatsens sista huvudkapitel, diskussion, relateras och diskuteras 
resultatet i förhållande till bakgrund och tidigare forskning samt till de två olika teoretiska 
perspektiv vilka utgör studiens teoretiska referensram. Avslutningsvis diskuteras både den 
genomförda studien samt dess implikationer och förslag på framtida forskning. 
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Problemområde  
Musik- och kulturskolor är kommunalt organiserade satsningar vilka kan betraktas som en 
del av det svenska välfärdsbygget. Idéerna bakom dessa satsningar är flera: att möjliggöra en 
meningsfull fritid för alla barn och ungdomar oberoende av föräldrarnas privatekonomi, ge 
förutsättningar för ett intresse i livet, men också att på längre sikt skapa ett gott kulturliv i 
samhället. Det sägs också att en kommun med ett rikt kulturliv blir mer attraktiv att bosätta 
sig i (SOU 2006:45). Trots dessa vällovliga ambitioner och syften är kultur- och 
musikskolorna tyvärr inte undantagna de besparingar och nedskärningar som drabbat den 
kommunala sektorn. Möjligen tack vare en lång tradition, ett stort förtroende bland 
kommuners invånare och stödaktioner klarade musik- och kulturskolan nittiotalets 
nedskärningar förhållandevis bra (Graneheim 1994; Lilliedahl 2007; Persson 2001). I ett 
statligt betänkande från 2006 (SOU 2006:45) föreslås att staten bör stödja de kommunala 
musik- och kulturskolorna för att på så sätt säkra barn och ungas rätt till kultur. 
Lärarförbundet kommenterar betänkandets förslag och säger:  
 

Enligt Lärarförbundet är det inte rimligt att [musik- och kulturskolan] idag ska vara helt 
beroende av kommunens prioriteringar och mobiliseringar av föräldrar och andra 
samhällsmedborgare för sin fortsatta verksamhet (Preisz & Holfve 2006). 

 
Trots de många idéer som står bakom och legitimerar musik- och kulturskolans existens har 
vi i vår tid sett en ökning av utredningar om ökad integration mellan kultur- och musikskolor 
och grundskolor, men också förslag om olika typer av samverkan och samarbete mellan 
kultur- och musikskolor. Denna studie handlar om en sådan utredning. De frågor som kan 
belysas i samband med sådana förslag, vid reella sammanslagningar och ökad integration är 
naturligtvis många. Hur påverkas verksamhetens innehåll och kvalitet? Förändras 
rekrytering och utbud? Vilket inflytande har föräldrar, barn, ungdomar och lärare i 
förändringsprocesser? eller Vilka övergripande mål framkommer i dokumentation och 
debatt?  

I denna studie ligger fokus på lärarnas upplevelser och reflektioner i samband med en 
utredning om samverkan mellan en liten musikskola – Degerfors, och en något större 
kulturskola – Karlskoga. Frågorna rör bland annat musikskolans lärares upplevda 
delaktighet i processen samt de risker och möjligheter som dessa ser med olika grader av 
ökad samverkan.  
 
Syfte 
Syftet med denna studie är att problematisera en utredning om samverkan mellan 
kommunala musikskolan i Degerfors och kommunala kulturskolan i Karlskoga.  
 
Frågeställningar 
1) Vilka upplevelser, erfarenheter och reflektioner har lärarna vid musikskolan kring 
utredningen om samverkan mellan de båda skolorna?  
 
2) Vilka risker och möjligheter ser musiklärare vid musikskolan med samverkan de båda 
skolorna emellan? 
 
3) Hur kan utredningen om samverkan förstås ur ett teoretiskt perspektiv? 
 
Definitioner  
Musikskola och kulturskola avser i denna undersökning kommunal musikskola och 
kommunal kulturskola.  
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Samverkan kring personal genom ”Köp och sälj” innebär att musik- och kulturskolor 
vanligen samarbetar genom att musiklärare har anställning på flera skolor och dessa 
använder sig av varandras lärare för att på så sätt komplettera eller förstärka utbudet. 
Exempelvis skulle en blockflöjtslärare arbeta 70 procent på en skola och 30 procent på en 
annan. Vanligt förekommande är också att lärare vid musik- och kulturskolor ”hyrs ut” för 
att bedriva musikundervisning i grundskola 
 
Avgränsningar 
Undersökningen inrymmer inte erfarenheter av utredningen om samverkan från de 
musiklärare som har anställning vid Karlskoga kulturskola, utan grundar sig enbart på de 
lärare som helt eller delvis har anställning vid Degerfors musikskola.  
 
Ett ämnesområde som är aktuellt och som indirekt berörs i denna undersökning, kan 
sammanfattas och enkelt uttryckas: Vem är musik- och kulturskolan ”till för”? Frågan är 
nära kopplad till den verksamhet musik- och kulturskolan bedriver (eller vill bedriva) och på 
vilket sätt. Tyvärr har dock inte tiden för denna studie medgivit detta perspektiv.  
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BAKGRUND 
I denna del presenteras litteratur och tidigare forskning som syftar till att sätta in problemet i 
ett större sammanhang. Inledningsvis följer en historisk tillbakablick på den kommunala 
musikskolans framväxt i Sverige. Detta vill jag visa på eftersom lärare inom musik- och 
kulturskolan idag lever och arbetar i förhållande till skolformens historia samt för att en 
förståelse för området i sig blir svårt eller kanske till och med omöjligt att förstå och 
diskutera utan en inblick i framväxten av fältet.  

Vad gäller området mer specifikt – samverkan med fokus på musik – finns det inte så 
mycket forskning. Det finns ett antal uppsatser, studier och utredningar (Bodil Hedberg 
Petersson 2009; Håkan Sandh 2006; Börje Stålhammar 1995) som berör samverkan eller 
samarbete mellan musik- och kulturskolan och grundskolan. Jag har emellertid inte funnit 
någon litteratur eller forskning som berör (utredning om) samverkan enbart mellan olika 
musik- och kulturskolor.  

Det finns däremot en viss mängd litteratur på temat samverkan och speciellt då med 
fokus på vård och omsorg. Jag kommer nedan att presentera forskning kring samverkan 
utifrån ett allmänt perspektiv och därefter inriktat på vård och omsorg. Därefter smalnar 
perspektivet av och knyter an till musikområdet genom en kort presentation av erfarenheter 
kring sammanslagning av musikskolor i Danmark samt några rader om regionala 
kulturplaner i Sverige. Därefter följer ett avsnitt om samverkande kommuner vilket 
innehåller en redogörelse för Degerfors och Karlskoga kommuner avseende tidigare 
etablerade former för samverkan. I detta avsnitt presenteras hur idén om samverkan vuxit 
fram mellan musikskolan och kulturskolan på de båda orterna. Det sker främst utifrån 
sammanträdesprotokoll från Degerfors kultur- och utbildningsnämnd. Bakgrundskapitlet 
avslutas därefter med en kort presentation av Degerfors musikskola.   
 
De kommunala musikskolornas framväxt 
Torgil Persson (1998, 2001) menar i sin avhandling att den kommunala musikskolans, eller 
kanske snarare de olika kommunala musikskolornas, framväxt har sin grund sedan innan 
1900-talet. Framväxten faller tillbaka på ett antal olika faktorer och skeenden. Den 
kommunala musikskolan har utvecklats ur ett behov av en meningsfull sysselsättning för 
ungdomar.  
 
Ett behov av musik och underhållning hos många bildningsförbund och andra rörelser med 
uppgift att med hjälp av musik genomföra en rörelses ideologi och stärka medlemmarnas 
känsla för gruppen har också påverkat utvecklingen. Musikskolan har också utvecklats ur ett 
behov av värvning av nya medlemmar till exempelvis musikkårer och orkesterföreningar.  
Möjligheter att ta del av, få eller betala för instrumentalundervisning fanns, utöver 
undervisning hos privatlärare (för de som hade råd), alltså hos olika folkrörelser och genom 
militärmusiken. 
 
Persson (2001) skriver i sin avhandling att  
 

Liberalismens idéer om personlig utveckling, den snabbt växande industrialismen och bolagens 
engagemang, den ökade fritiden, ungdomsproblematiken och den sviktande arbetsmarknaden för 
musiker skapade var för sig och tillsammans behov, möjligheter och utveckling av instrumental-
undervisning (Torgil Persson 2001, s.88). 

 
Innan de kommunala musikskolorna etablerades växte musikskoleliknande former av 
instrumentalundervisning fram under tidigt 1900-tal genom verksamhet hos ideologi-
baserade folkrörelser som exempelvis ABF (Arbetarnas bildningsförbund) vilka erbjöd 
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musikcirklar där ”avsikten var att med orkestern och instrumentalundervisningen som medel 
uppleva musikens historia och teori” (a.a. s. 103). Musikundervisning förekom också inom 
nykterhetsrörelser och kyrkor, inom militärmusiken, i borgarhemmen och i prästgårdarna 
”vilket också medverkade till att möjligheterna blev kända i allt vidare kretsar” (a.a. s. 220).  
 
Persson (2001) menar att  
 

Då möjligheterna till instrumentalundervisning för ungdomar uppstod, blev kända och 
utvecklades, ägde motsvarande process rum även på arbetsmarknaden. Arbetslösa restaurang- 
eller militärmusiker, flyktingar med musikbakgrund och musikaktiva lärare i folkskolan och på 
läroverken såg sina möjligheter till kompletterande eller alternativa sysselsättningar som lärare 
på musikskolorna (a.a. s. 221). 
 

 
Enligt Persson etablerades de flesta musikskolorna i kommunerna runtom i landet mellan 
1940- och 1980-talet. De entusiaster och eldsjälar som ursprungligen var med och byggde 
upp verksamheten i musikskolorna kom alltså från skilda bakgrunder såsom skolan (musik-
lärare i läroverken och folkskolan), militären och från professionella (symfoni)orkestrar.  
 
Persson (2001) menar att framväxten av de kommunala musikskolorna har ägt rum i tre 
faser:  
 

1. Ett behov av instrumentalundervisning uppstod 
2. Olika möjligheter till undervisning utvecklades  
3. Musikskolor växte fram, tillgodosåg behovet och institutionaliserades.  

 
Persson förtydligar att musikskolornas framväxt var både lokalt och nationellt betingad och 
att framväxten kan ses som ett mönster med flera olika variabler; ”Varje kommun har sin 
specifika musikskolehistoria, men den har påverkats av andra musikskolebildningar och av 
den allmänna sociokulturella utvecklingen i Sverige” (a.a. s. 225).  
 
En överlevare i omvandling?  
Enligt Håkan Sandh (2006) utvecklades många kommunala musikskolor till så kallade 
kulturskolor under 1990-talet. Idén med dessa kulturskolor var enligt Sandh  
 

både att komplettera med ytterligare konstformer och att integrera dessa inom undervisningen. 
Så har det också blivit. Idag arbetar många skolor med musikaler, med sång och dans och andra 
kurser där bildkonst, dans, film, musik och teater blandas (Sandh 2006, s. 10).  

 
I sin avhandling presenterar Persson (2001) en del statistik kring antalet kommunala 
musikskolor under olika perioder. 1972 hade 354 av landets 464 kommuner, alltså 76 
procent, kommunal musikskola. 1982 var det aktuella antalet kommunala musikskolor 277 
av 279, alltså 99 procent. Persson menar dock att 1990-talet kan beskrivas som ett mycket 
turbulent decennium då 67 procent (!) av landets musikskolor under 1992 bedömdes vara 
hotade av nedläggning eller kraftig nedskärning.  
 
Persson menar i anslutning till detta att en undersökning som gjordes 1999 visade att läget 
inte var så illa som man först befarat och år 2004 bedömde endast 18 musikledare/rektorer i 
olika musik- och kulturskolor att anslagen skulle minska eller upphöra (a.a. s. 227+243).  
 
Vid sådana hot om nedläggningar, minskande anslag eller liknande nedskärningar har 
musik- och kulturskolorna nästan uteslutande haft starkt stöd från lärare och föräldrar men 
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också från centrala kulturmyndigheter. Samtidigt menar Persson att de kommunala 
musikskolorna i regel uppmärksammas mer intensivt när det råder hot om nedläggning. 
Musik- och kulturskolorna kan i dessa sammanhang sägas ha mottagit ”entydiga erkännande 
om att utgöra en fundamental grund för svenskt musikliv” (a.a. s. 248). Persson skriver att 
den negativa kritik som dock förekommer handlar om att musik- och kulturskolorna inte 
anses nå upp till olika förväntningar gällande bredd i utbud samt att skolorna har otillräckligt 
elevunderlag. Persson menar att musikskolorna i dessa situationer då möts av förväntningar  
 

liknande de krav som ställs på grundskolan: en musikskola bör nå alla barn oavsett sociala eller 
musikaliska förutsättningar. Dessa förväntningar är rimliga, såtillvida att kommunala 
skattemedel subventionerar verksamheten vad avser såväl personal, inventarier som lokaler. (…) 
…även om dessa förväntningar på en allmän kommunal musikskola är önskvärda, så är de 
knappast realistiska. Föräldrars varierande förutsättningar till stöd har diskuterats men däremot 
inte barn och ungdomars egna möjligheter att påverka och tillgodose dessa förväntningar (a.a. s. 
265).  

  
Den kommunala musik- och kulturskolan är frivillig på två sätt. Varje kommun avgör själv 
om den ska erbjuda verksamheten. Det är också frivilligt för eleverna att delta. Detta innebär 
att ”… inga statliga regelverk eller lagar styr verksamheten och den finansieras kommunalt” 
(Hedberg Petersson 2009, s. 6).  Musik- och kulturskolorna tar oftast ut en terminsavgift 
vilken finansieras med allmänna medel och verksamheten är högst sällan helt avgiftsfri. 
Enligt Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (SMoK 2011) är den lägsta avgiften för 
deltagande i musik- eller kulturskola 0 kronor och den högsta 1700 kronor.  

Det finns med andra ord inga läroplaner som reglerar innehållet, vilket i sin tur innebär 
att det är lärarna – möjligen i samråd med varandra och ledningen – som själva bestämmer 
vilken typ av undervisning som ska bedrivas, vad den ska innefatta och hur den ska 
organiseras. Anna-Lena Rostvall och Tore West (2001) tillägger att undervisningen saknar 
statliga läroplaner och betyg ”samt något övergripande organ för utvärdering av verksam-
heten” (Rostvall & West 2001, s. 26). 

Statistik från Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (smok.se 2011) visar att det 2009 
fanns 136 musikskolor och 144 kulturskolor. Enligt Lärarförbundet (2011) är det dock 12 
kommuner som i nuläget helt saknar musik-/kulturskola. Det totala antalet elever som nås av 
denna verksamhet är 344000.  
 
Samverkan i välfärdsstaten – inget nytt 
Bert Danermark och Christian Kullberg (1999) skriver att det finns mycket lite forskning 
och litteratur på området samverkan och menar att det är ”en angelägen uppgift att studera 
dessa nya processer och att forskningen därigenom kan lämna sitt bidrag till denna 
utveckling” (Danermark & Kullberg 1999, s. 12). Författarna menar vidare att många 
människor varit inblandade i olika samverkansprojekt och att det därför ”finns en stor men 
fragmentarisk vardagskunskap om fenomenet. Däremot råder det brist på teoretiskt 
förankrade studier som kritiskt analyserar samverkan…” (a.a. s. 33).  
 
Författarna skriver att samverkan över myndighetsgränser inte är något nytt utan att det 
snarare har förekommit (i större eller mindre utsträckning) så länge välfärdsstaten existerat. 
Författarna menar dock att det nya med samverkan är att det inte är något de inblandade i 
dessa sammanhang kan välja att göra eller inte göra utan snarare att samverkan numer är en 
nödvändig arbetsform. Inom det område författarna undersökt och har erfarenhet av 
(socialtjänst, psykiatri och försäkringskassa) är samverkan inte längre till för att effektivisera 
olika enheter och arbetet dem emellan utan utgör snarare ”en förutsättning för att aktörerna 
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överhuvudtaget skall kunna utföra sina åtaganden. Detta gäller såväl de som renodlar som de 
som diversifierar sin verksamhet” (a.a. s. 9-10). 
 
Samverkan inom vård och omsorg 
Danermark och Kullberg (1999) refererar till ett flertal svenska studier om samverkan inom 
vård och omsorg. Även om det mest rör sig om forskning och erfarenheter fram till 1980-
talets början bör erfarenheterna och lärdomar dragna ifrån dessa fortfarande kunna vara 
aktuella i dag. Författarna menar att erfarenheter från tidigare forskning bland annat visar att 
om samverkansprojekt skall lyckas är det av största vikt att samtliga deltagare vid starten har 
en  
 

gemensam utgångspunkt och gemensamma referensramar, att en gemensam metod för att 
utveckla samarbetet finns samt att mål, principer och etiska förhållningssätt noga diskuterats 
redan innan verksamheten påbörjats (a.a. s. 36).  

 
Vidare menar de att för att god samverkan skall kunna komma till stånd bör så kallade yttre 
och inre betingelser vara uppfyllda. Yttre betingelser innefattar ”organisatoriska och 
resursmässiga förutsättningar” och inre betingelser innefattar den ”ingående personalens 
motivation och deras upplevelser av det som sker i samarbetet” (a.a.). 
 
Inom fältet vård och omsorg har enligt Rafael Lindqvist och Ulrica Nylén (2000) processer 
av samverkan påbörjats och utvecklats sedan slutet av 1980-talet. De anledningar som ofta 
föranlett att man inom detta område sökt sig till samverkan har framförallt haft ekonomiska 
förtecken. Det kan exempelvis gälla höga kostnader för äldre i slutenvården, för ersättning 
vid inkomstbortfall samt arbetsskador och förtidspensioneringar vilket i sin tur kunde få 
negativa konsekvenser för skattebetalarna, patienter och anhöriga. Författarna skriver att   
  

Krav på nya samarbetskonstellationer växte fram som ett resultat av dessa problem, vilket lett till 
att samverkan, gemensam planering och informationsöverföring slagits fast i lagstiftningen på 
flera områden. Vikten av ett tydligare fokus på patienten/brukaren har också slagits fast som ett 
led i att säkerställa kvaliteten i tjänster och legitimiteten i den förda politiken (Lindqvist & Nylén 
2000, s. 72). 
 

Författarna menar vidare att samverkan från en enskild organisations synvinkel kan vara ett 
sätt att komma till rätta med   
  

en asymmetrisk relation (den egna organisationen har få resurser, andra organisationer har mer) 
och samarbete kan då vara en möjlighet att komma i åtnjutande av andras resurser eller slippa ge 
ifrån sig egna resurser (a.a. s. 71).   

  
De menar också att samarbete kan vara ett sätt att öka effektiviteten och   
  

ge möjligheter att skapa stabilitet i en osäker omvärld genom att få insyn i, inflytande eller t o m 
kontroll över andra organisationer. Till sist ska vi inte bortse från möjligheten att samarbete är ett 
sätt att öka organisationers legitimitet, särskilt om det sker med organisationer som har hög 
status och prestige (a.a.).   

  
En typ av samverkan eller samarbete benämns ibland horisontell integration (Framme; 
Hanberger; Jacobsson och Lindqvist 2008). Denna äger rum i ett nätverk genom frivilligt 
samarbete, intensiva kontakter och kommunikation i gränsöverskridande grupper. Förfat-
tarna menar att horisontell integration underlättas  
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om det finns ett ömsesidigt beroende mellan aktörer som har olika funktioner inom en större 
helhet. Den egna organisationen blir beroende av den andra för att fullgöra sina arbetsuppgifter. I 
det sammanhanget gäller det snarare att dra nytta av organisationers olikheter och att använda 
skilda kompetenser till samma långsiktiga ändamål (Framme et al. 2008, s. 10). 

 
Kunskaps- och kompetensfrågor – ett problem? 
Angående kunskaps- och kompetensfrågor (i fallet vård och omsorg) menar Danermark och 
Kullberg (1999) att det är viktigt att framhålla att det kan vara problematiskt med samverkan 
just i fall med flera aktörer (olika verksamheter) och där personal kommer från helt olika 
kunskapstraditioner. Allmänt sett, alltså ej inriktat specifikt på området vård och omsorg, 
menar författarna vidare att olika studier av samverkan funnit att försök till integration 
(sammanslagning) av ”skilda yrkesgrupper ofta leder till sammanbrott i arbetet” och vidare 
att denna typ av samarbete kräver att ”alla de interagerande har en gemensam grundsyn på 
problemens art och hur de skall åtgärdas. Något som i praktiken är omöjligt att uppnå…” 
(a.a. s. 163).  
 
Kunskaps- och kompetensfrågor hos personal behöver alltså inte nödvändigtvis vara 
problematiskt då man tänker sig att två eller flera liknande verksamheter skall slås i hop. 
 
Samverkan inom musik  
Till skillnad från i Sverige är musik- och kulturskolorna i Danmark lagstadgade. År 1991 
trädde ”kulturlagen” i kraft i Danmark med vilken det bestämdes att kommunerna enligt lag 
ska erbjuda invånarna verksamhet i musik- eller kulturskola. Detta har dock inte inneburit att 
musik- och kulturskolorna är ”fredade”. I likhet med Sverige pågår diskussioner om 
samverkan även i Danmark.  

Sven-Eric Holgersen (2010) skriver om hur man i Danmark år 2006 genomförde 
sammanslagningar av landets kommuner vilket gjorde att man gick från 216 till 99 
musikskolor (av vilka cirka 30 procent är kulturskolor). År 2005 reviderades så kulturlagen 
och kommunerna var från och med då tvungna att   
  

drive en musikskole, enten som en kommunal institution eller som en selvejende institution med 
kommunalt tilskud. Der kan dog gives dispensation for kommuner, som ønsker at tilbyde 
musikskoleundervisning i samarbejde med en nabokommune, betinget af kommunens 
befolkningsmæssige grundlag (Holgersen 2010, s. 75-76).   

 
Holgersen menar att införandet av kulturlagen sammantaget med sammanslagningarna av 
landets kommuner har medfört regionala samarbeten mellan flera musikskolor eller mellan 
olika typer av institutioner. De musikskolor som utarbetat läroplaner har också getts extra 
medel för sin verksamhet (som en långsiktig strategi i syfte att legitimera musikskolornas 
existens). Eftersom staten också beviljat extra medel för de musikskolor som erbjudit så 
kallad ”talangutveckling” har en konsekvens av dessa olika faktorer, historiskt sett, blivit att 
musikskolorna har minskat i antal samt gått ifrån att vara en verksamhet för den breda 
allmänheten till att mer rikta sig till eliten. Den aktuella situationen för musikskolorna i 
Danmark är nu präglad av förskjutningar som särskilt visar på två förhållanden.   
  
1) Musikskolornas utbud har efterhand utvecklat sig från allmän musikundervisning till 
fokus på talangutveckling vilket bidragit till att undervisningen blivit mer kostsam för staten.   
  
2) På grund av större musikskolor har flera lärare fått fast anställning vilket gett lärarna 
högre löner men detta har i sin tur inneburit att utgifterna till lärarlöner generellt har stigit.   
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Som en följd av dessa två förhållanden har medlen till den breda massan blivit färre medan 
de blivit fler till ”eliten” vilket inneburit att budgeten stigit men antalet elever har blivit 
färre. 
 
I en artikel i tidningen KulturSmockan (2010) skriver Håkan Sandh att staten vill fördela 
medel till kultur i dialog med landsting och kommuner. Underlaget för att detta ska kunna 
ske är enligt staten att det finns regionala kulturplaner. Som exempel på kommunal kultur-
verksamhet som kan diskuteras regionalt, nämns i artikeln bland annat biblioteksverksamhet 
och kulturskolornas verksamhet.   

Sandh skriver att en av de frågor som diskuteras är huruvida landets kulturskolor kan 
arbeta i samverkan med den professionella kulturen i länet/regionen. En andra fråga är ”om 
kulturskolorna i dessa regionala kulturplaner även kan skapa en regional nivå på kulturskole-
verksamheten” (KulturSmockan, Septemeber 2010, s. 16). Sandh menar att man i dessa 
frågor måste hitta former för samverkan och ett exempel på en aktuell fråga som många 
lärare inom landets musik- och kulturskolor ställer sig är att   
  

det borde vara lika självklart för en elev att kunna välja grannkommunens kurs, som inte erbjuds 
på hemmaplan som att samma kille/tjej kan välja grannkommunens fotbollslag. Varför 
”kommunarrest” just inom kulturverksamheten? (a.a. s. 17). 

 
Degerfors och Karlskoga kommuner 
Allmän information om de båda kommunerna som är bra att känna till är att Karlskoga 
kommun har cirka 27500 invånare medan Degerfors kommun har cirka 9000 
(sv.wikipedia.org 2011). Avståndet mellan kommunerna uppgår till knappt 1,2 mil 
(kartor.eniro.se 2011). 
 
Samverkan mellan kommunerna 
I detta kapitel har vi fått en bild av samverkan ur ett allmänt perspektiv, ur ett ”vård- och 
omsorgsperspektiv” samt ur ett musikperspektiv. Genom bakgrundsinformation till varför 
utredningen om samverkan mellan de båda skolorna kom till stånd tittar vi nu närmare på 
hur de två kommuner som berörs i denna studie valt att arbeta med och tänka kring 
samverkan.  
 
På Degerfors kommuns webbsida (degerfors.se) finns information om den samverkan de 
båda kommunerna eftersträvar och redan etablerat mellan olika skolformer såsom 
gymnasieskolorna men också mellan biblioteken. Under den tid som utredning om 
samverkan mellan musikskolan och kulturskolan pågått har det dock inte funnits någon 
information att ta del av om just dessa samverkansprojekt. 

Degerfors och Karlskoga kommuner har sedan 2009, innan idén om samverkan mellan 
kommunernas musik- och kulturskolor uppstod på politiskt initiativ, alltså arbetat med 
samverkan inom de frivilliga skolformerna.  

I Degerfors Kultur- och utbildningsnämnds (KUN) sammanträdesprotokoll 
(20090902) kan man läsa och förstå hur nämnden ser på samverkan. Nämnden menar att   
  

Samverkan stärker kompetenserna i verksamheterna och ger möjligheter till en kostnadseffektiv 
organisation. Samverkan är angelägen för att kommunerna skall kunna möta utmaningar i form 
av minskat elevunderlag och ökad konkurrens. Genom samverkan kan en hög nyttjandegrad av 
de planerade investeringarna säkerställas (KUN 20090902, s. 12).   

  
Utredning om samverkan mellan Degerfors musikskola och Karlskoga kulturskola har 
pågått sedan hösten 2009. De båda kommunernas då styrande politiker uttryckte en önskan 
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om att frågan om samverkan skulle utredas och uppdraget ålades (av Kultur- och 
utbildningsförvaltningen) de båda musikskolornas rektorer. I ett senare 
sammanträdesprotokoll konstaterade KUN att man  
  

Ställer sig bakom Karlskogas kultur- och föreningsnämnd § 119 2009-12-08 om hur Degerfors 
och Karlskoga kan samverka i än högre grad än idag inom musik- och kulturskolorna. Ev. hinder 
för ett utökat samarbete skall beskrivas och förslag till åtgärder presenteras. Uppdraget avser 
samarbete inom samliga kulturformer (KUN 20091209, s. 8).   

  
Vid sammanträdet informerade Degerfors musikskolas dåvarande rektor, härefter benämnd 
[Rektor 1], KUN om den påbörjade utredningen om en samverkansprocess med musik- och 
kulturskolan i Karlskoga. Utredningen skulle presenteras för nämnden i Degerfors under 
mars 2010. Vid ett tredje sammanträde i KUN (20100324) uppges att bakom utredning om 
samverkan   
 

finns insikten om ett befintligt svårt ekonomiskt läge för båda kommunerna och inte minst en 
osäkerhet om hur kommunernas ekonomier kommer att utvecklas på några års sikt. Dock finns 
inte i dagsläget någon politiskt uttalad ambition om att koppla ihop en utökad samverkan med 
ekonomiska neddragningar (a.a. min kursivering).   

  
Det ålades de båda skolornas rektorer att utreda och a) belysa konsekvenserna för nuvarande 
och potentiella deltagare, b) belysa konsekvenserna för berörd personal, c) föreslå styrform 
och d) belysa konsekvenserna för kommunernas övriga kulturliv (a.a.).  
 
Sedan utredningen om samverkan påbörjades har de båda rektorerna presenterat ett förslag 
(Lindor, Sjöberg 2010) på tre möjliga nivåer av samverkan mellan musik- och kulturskolan 
och de båda kommunerna. Förslaget ser ut enligt följande:  
 

1. Samverkan kring personal genom ”köp och sälj” enligt nuvarande modell. 
2. Som nivå 1 samt att avtal upprättas mellan kommunerna som ger barn och ungdomar helt eller delvis 
tillgång till respektive kommuns utbud. 
3. Samordning av all personal och verksamhet. Kommunernas musik-/kulturskoleverksamhet betraktas 
som en gemensam verksamhet. Barn och ungdomarna i kommunerna har tillgång till det samlade 
utbudet. Kommunernas åtaganden och ambitionsnivåer regleras genom avtal. 

 
Degerfors kommunala musikskola  
Degerfors kommunala musikskola grundades 1970 och firade alltså fyrtio år, år 2010. 
Angående Degerfors musikskolas styrform står det på kommunens websida (degerfors.se) 
att läsa att ”Musikskolan är en kommunal verksamhet som ligger under kultur- och 
utbildningsnämnden (degerfors.se 2010)”. Syfte och innehåll för Degerfors musikskolas 
verksamhet beskrivs på följande sätt:    
  

Syftet är att ge alla barn och ungdomar en chans att lära sig att spela ett instrument eller att lära sig 
dansa samt att utveckla kommunens musikliv och närsamhällets kulturella infrastruktur. Den finansieras 
med skattemedel, sålda tjänster och elevavgifter (a.a.).  
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METOD 
Detta kapitel består av fyra huvudsakliga delar. Inledningsvis beskrivs fallstudier som 
metod, vilket är det sätt som empiri till denna studie insamlats. Därefter framställs 
forskarpositionen, genom vilken läsaren kan förstå forskarens förhållningssätt till 
undersökningen och den insamlade empirin och de etiska överväganden som gjorts. Den 
tredje delen tar upp reflektioner över de såväl teoretiska som praktiska val som gjorts under 
arbetets gång. På så sätt avser jag att motivera och förklara varför dessa val gjorts och på 
vilket sätt metoderna har använts i praktiken. Avslutningsvis beskrivs den teoretiska 
referensram som empirin står i relation till och den insamlade datan i slutändan analyseras i 
förhållande till.  
 
Fallstudier 
Det ämnes- och forskningsområde som valts i föreliggande studie – samverkan mellan en 
musik- och en kulturskola – är som tidigare nämnts ett område som inte forskats om och det 
kan därmed betecknas som relativt smalt. I och med denna undersökning sker forskning om 
en process eller ett skeende som i första hand påverkar och berör ett fåtal människor och där 
information också hämtas om den aktuella samverkansprocessen eller skeendet från endast 
ett fåtal människor.  

Jag har valt att forska om just detta fall på grund av att området är mycket outforskat 
vilket gör det enskilda fallet mycket unikt i sig. Fallet är vidare intressant eftersom det kan 
generera en mängd ny och tidigare okänd information om erfarenheter från samarbete och 
samverkan inom ett område där man kan tänka sig att framtiden håller liknande situationer.   
 
Låt oss titta närmare på fallstudie som metod för datainsamling och vad som karakteriserar 
en sådan. Fallstudie definieras av Sharan B Merriam (1994) som ”en undersökning av en 
specifik företeelse, t ex ett program, en händelse, en person, ett skeende, en institution eller 
en social grupp” (Sharan B Merriam 1994, s. 24). En specifik företeelse eller situation väjs 
ut för att  
 

den i sig själv är intressant och för att man genom närmare kunskap om situationen kan få bättre 
förståelse rent generellt av den företeelse man är intresserad av. Det tydligaste exemplet på ett 
’avgränsat system’ är då gränserna är uppenbara – t ex en bestämd lärare, skola eller metodik 
(a.a.).  
 

Vidare menar Merriam att fallstudien som metod är  
 

särskilt lämpad för praktiska problem – frågor, situationer eller svårigheter som uppstår i 
vardagen. Fallstudier riktar uppmärksamheten mot det sätt varpå grupper av människor hanterar 
problem av olika slag utifrån ett helhetsperspektiv (a.a. s. 26).  

 
En fallstudie ska också innefatta  
 

så många variabler som möjligt och beskriva samspelet mellan dem, ofta över en längre 
tidsperiod. Fallstudier kan alltså vara longitudinella – det är anledningen till att de kalas 
holistiska, verklighetstrogna, empiriskt förankrade (’grounded’) och explorativa (a.a. s. 26).  

 
Även om det är möjligt att genomföra kvantitativa fallstudier fokuserar jag min beskrivning 
på kvalitativa fallstudier, vilket är den metod som använts i föreliggande studie.  

Merriam menar att ”kvalitativt inriktade fallstudier är en särskilt lämpad metod för att 
hantera kritiska problem av praktisk natur och för att utöka kunskapsbasen när det gäller 
olika utbildningsaspekter” (a.a. s. 10). Som instrumentallärare i den kommunala musik- och 
kulturskolans värld och tillika forskare på samma område är jag mycket intresserad av de 
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frågor jag möter i mitt arbete eller om man så vill, i min praktik (praxis). Enligt Merriam är 
fallstudien som tillvägagångssätt ”ofta den bästa metoden för att tackla de problem där man 
måste ha förståelse innan man kan förbättra praktiken” (a.a. s. 10).  

En kvalitativ fallstudie handlar om vad forskaren intresserar sig för och på vilket sätt 
denne försöker ta reda på det och självklart också hur resultatet slutligen presenteras.  

På grundläggande nivå beskrivs en kvalitativ fallstudie av Merriam som ”en intensiv 
och holistisk beskrivning och analys av ett begränsat fenomen” (a.a. s. 11). Det kvalitativa 
angreppssättet syftar främst till att förstå innebörden av det studerade vilket i detta fall är en 
företeelse och upplevelsen av den. Inom kvalitativ forskning strävar forskaren efter att förstå 
hur alla delar i det studerade samverkar i en helhet. Vidare utgår forskaren ifrån att ”det 
finns många verkligheter, att världen inte är objektivt beskaffad utan snarare är en funktion 
av varseblivning och samspel med andra människor” (a.a. s. 31). Syftet med fallstudie kan 
utifrån Merriam sammanfattas som tolkning i kontext med fokus på process och förståelse.    

Merriam menar att oavsett vilken ämnesinriktning en fallstudie har så kan den 
beskrivas utifrån slutprodukten, alltså om den är en utvärdering, en tolkande redogörelse 
eller en beskrivande berättelse. Enligt Merriam finns det vidare fyra grundläggande 
egenskaper som är utmärkande för just kvalitativa fallstudier. De fyra egenskaperna beskrivs 
nedan. Samtliga egenskaper betraktas av undertecknad som aktuella i denna undersökning.  
 
En partikularistisk fallstudie ”fokuserar på en viss situation, händelse, företeelse eller 
person. Själva fallet är viktigt eftersom det åskådliggör något som är viktigt för företeelsen i 
fråga och vad den kan innebära” (a.a. s. 25). 
 
En deskriptiv fallstudie innebär att studien är beskrivande och att beskrivningen av det som 
studerats är omfattande eller tät vilket innebär ”en fullständig och bokstavlig beskrivning av 
den händelse eller enhet som studeras” (a.a. s. 26). Att en fallstudie är deskriptiv innebär 
också att den tolkar innebörden av det som studeras gällande exempelvis kulturella normer 
och regler och djupt liggande attityder och uppfattningar. Nedan följer (referat s. 27) hur en 
deskriptiv fallstudie är till karaktären 
 
- visar på komplexiteten i en situation     
- kan visa hur tidsaspekten kan inverka på frågeställningen 
- kan innefatta ”levande” material som citat, tidningsartiklar eller intervjuer och hämtar 
därmed sin information från många olika källor 
- kan vara longitudinell och beskriva hur händelser lett fram till den nuvarande situationen 
- kan presentera information på flera olika sätt och ur många olika perspektiv 
 
En heuretisk fallstudie är den studie som kan ”förbättra läsarens förståelse av den företeelse 
som studeras vilket kan skapa nya innebörder, vidga läsarens erfarenhet eller bekräfta det 
man redan visste eller trodde sig veta” (a.a. s. 27). Vidare kan en heuretisk fallstudie förklara 
varför det studerade problemet uppstod och förklara varför en förändring i problemet 
(situationen) fungerar eller inte fungerar samt utvärdera det studerade problemet.  
 
En induktiv fallstudie grundar sig på generalisering, begrepp och hypoteser som finns eller 
uppstår i den information man har tillgång till. Preliminära hypoteser kan finnas i början av 
fallstudien men dessa är just preliminära och förändras och omformuleras under 
undersökningens gång. ”Upptäckten av nya relationer och begrepp samt en ny förståelse, 
snarare än verifiering av på förhand specificerade hypoteser, är utmärkande för kvalitativa 
fallstudier” (a.a.).  
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Forskarposition  
I denna undersökning förhåller jag mig till utredningen om samverkan utifrån två olika 
roller. Den ena är naturligtvis i egenskap av forskare medan den andra är som anställd 
(musiklärare) vid musikskolan i Degerfors. De båda rollerna kan betraktas på följande vis:  
 
Anställd – inifrånperspektiv   
Forskare – utifrånperspektiv   
 
Dessa båda roller ger en unik inblick i, och djup tillgång till empiriska data men också 
”information” i ämnesområdet; denna undersökning är en fallstudie vilket, som angivits 
ovan, innebär att jag verkligen kommer behöva, och också kommer ges möjlighet att gå in i 
utredningen om samverkan på ett djuplodande plan. Det betyder att det möjliggörs för mig 
att betrakta kollegiets tankar om samverkan (utefter forskningsfrågorna och ämnesområdet) 
ur ett inifrånperspektiv (som anställd musiklärare som berörs indirekt och direkt av 
utredningen om samverkan) men också att jag samtidigt – i kontinuerlig analys och i 
djupanalys – behöver kunna distansera mig från mitt inifrånperspektiv genom att istället anta 
ett utifrånperspektiv. Även om utifrånperspektivet står för en distanserad hållning innefattar 
det också tillgång till en djup detaljkännedom om utredningen om samverkan.  
 
Jag har genom denna undersökning alltså en unik chans till inblick samtidigt som jag måste 
försöka hålla mig distanserad i vissa situationer i utredningen om samverkan och i olika 
faser i arbetet med denna undersökning.  
 
I denna undersökning bär jag alltid med mig de båda rollerna samtidigt och måste brottas 
med och/eller glädjas åt att de båda är lika viktiga och att ingen av dem betyder mer än den 
andra. Jag ser det som att de båda rollerna berikar varandra och eftersträvar därmed en 
fruktbar relation de båda rollerna emellan. 
 
Etik 
Denna studie är en fallstudie och på grund av det empiriska underlaget har det inte varit 
möjligt att helt anonymisera materialet. Det är ingen hemlighet vilka kommuner, skolor och 
vilken typ av process denna undersökning fokuserar och det är naturligtvis inte omöjligt att 
ta reda på vilken personal som är anställd vid en skola. Denna komplexitet är ständigt 
närvarande för den som arbetar med en fallstudie på det sätt som jag gör i denna 
undersökning. För att i möjligaste mån inte orsaka skada har jag tagit del av och förhållit 
mig till texter om forskningsetik. Exempelvis följer jag Vetenskapsrådets God forskningssed 
(Vetenskapsrådet 2011). Jag har eftersträvat att fatta genomtänkta forskningsetiska beslut 
utefter de rekommendationer som presenteras däri. Jag förhåller mig till vetenskapsrådets 
etiska kodex: 
 

Samtidigt som individen som medverkar i forskning ska skyddas från skada och kränkning, 
individskyddskravet, är det inte rimligt att en obetydlig skada får hindra viktig forskning. 
Forskningen är angelägen för samhället och medborgarna genom de förbättringar av t.ex. hälsa, 
miljö och livskvalitet, som den kan leda till. Vid sidan av nyttan har forskningsresultaten ofta ett 
egenvärde. Man kan säga att det finns ett etiskt motiverat imperativ att bedriva forskning: 
forskningskravet (Vetenskapsrådet 2011, s. 18).   
 

De informanter som deltar i denna undersökning är medvetna om, införstådda med och har 
samtyckt till att resultaten av undersökningen kommer att presenteras offentligt. Samtliga 
deltagare har anonymiserats i möjligaste mån och de har fått veta att det material som senare 
presenteras inte skall möjliggöra för läsaren att ta reda på vilka personer som varit delaktiga 
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i undersökningen. Jag vill betona att jag ansträngt mig till mitt yttersta för att det inte skall 
vara möjligt att identifiera enskilda informanter. För att motverka identifiering av enskilda 
informanter har jag försett de inblandade lärarna och de respektive rektorerna med en 
nummerbeteckning (exempelvis Lärare 1).  

Enskilda uttalanden och dialoger i resultatpresentation kan naturligtvis innehålla vad 
som kan uppfattas som relativt heta ämnen. Det kommer emellertid inte kunna skada 
informanterna på något sätt att dela med sig av dessa ämnen utan visar enbart på ämnets 
komplexitet och att det finns många olika och personliga sätt att se på de frågor som 
diskuteras i denna undersökning.  

Den huvudsakliga empirin i denna studie bygger på informanternas minnesbilder och 
syner på ämnesområdet och forskaren i denna undersökning har eftersträvat att återge dessa 
minnesbilder och syner på ett sådant sätt att de inte ska skada andra nämnda personer, 
varken som privatpersoner eller som yrkesverksamma.     
  
Genomförande – förberedelser 
För att svara på denna undersöknings syfte och frågeställningar och för att samla in data har 
jag använt mig av två metoder; den ena är fokusgruppsamtal och den andra är intervjuer. Här 
följer först en genomgång av dessa metoder på ett teoretiskt plan. Val av de båda metoderna 
och förklaring kring användandet av dessa metoder i praktiken följer nedan under rubriken 
Genomförande – i praktiken.  
 
Utgångspunkten för fokusgruppsamtal som datainsamlingsmetod i denna studie har varit 
Victoria Wibecks (2000) förklaring av metoden i boken Fokusgrupper – Om fokuserade 
gruppintervjuer som metod. En enkel beskrivning av vad fokusgrupper är, ges av Wibeck 
som skriver: ”När jag talar om fokusgrupper avser jag en gruppdiskussion som är arrangerad 
av forskaren och mer eller mindre strukturerad…” (Wibeck 2000, s. 26).  
 
Jag har valt att kalla metoden för fokusgruppsamtal. Min förståelse och syn på ordet 
fokusgruppsamtal gäller dels ordet fokus vilket visar på att ett specifikt ämne fokuseras. Det 
innebär att samtalen alltså inte berör ett slumpmässigt ”vad-som-helst”-ämne. 
Fokusgruppsamtal är istället  
 

en form av fokuserade gruppintervjuer där en mindre grupp människor möts för att på en 
forskares uppmaning diskutera ett givet ämne med varandra. Såväl det som sägs som 
interaktionen i gruppen kan sedan ligga till grund för olika typer av analyser (a.a. s. 7).   

  
Vidare visar ordet samtal att deltagarna samtalar med varandra om det fokuserade ämnet 
vilket innebär att arbetssättet i metoden mer påminner om ett samtal i grupp, än en intervju 
mellan en intervjuare och två eller flera personer i grupp. I praktiken innebär arbetet med 
datainsamlingsmetoden fokusgruppsamtal att man ”samlar en grupp människor som under 
en begränsad tid får diskutera ett givet ämne med varandra” (a.a. s. 9).    

Ett fokusgruppsamtal leds av en samtalsledare (moderator), vilken vanligen inleder 
varje samtal med att säga något kort om ämnet i fråga eller helt enkelt ställer en eller flera 
inledande frågor vilka syftar till att fungera som stimulusmaterial för samtalet. 
Samtalsledaren ses inte som expert på det fokuserade ämne som deltagarna ska samtala om 
och dennes roll är inte att kontrollera deltagarnas kunskaper. I samtalsledarens uppgift ingår 
att skapa en bekväm, stimulerande och samtalsvänlig miljö där deltagarna kan bidra med 
information om och sin syn och förståelse på det givna ämnet.   
  
Forskning där man använder sig av fokusgruppsamtal kan betraktas som kvalitativt inriktad. 
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Det finns stora likheter mellan fokusgruppsamtal och kvalitativa forskningsintervjuer (se 
vidare nedan) vilket främst gäller vad forskaren söker ta reda på och vilken typ av frågor 
som ställs.  

Enligt Runa Patel och Bo Davidsson (2002) är syftet med kvalitativa intervjuer bland 
annat att ”upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheten hos något, t.ex. den 
intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något fenomen” vilket i sin tur innebär att 
”intervjuaren aldrig i förväg kan formulera svarsalternativ för respondenten eller avgöra vad 
som är det ’sanna’ svaret på en fråga” (Patel & Davidsson 2002, s. 78). Fokusgruppsamtal 
bedrivs inte som kvalitativa intervjuer men det är det kvalitativa i de båda metoderna som 
binder dem samman eftersom forskaren i de båda metoderna arbetar med liknande typer av 
frågor. 
 
Wibeck (2000) poängterar att samtalsledaren måste komma ihåg att deltagarna i 
fokusgruppsamtal tar med sig sina förväntningar in i gruppen samt att dessa förväntningar 
byggs på när de kommer in i sammanhanget som gruppen utgör. Wibeck menar att om 
studien och datainsamlingen ska lyckas är det viktigt att deltagarna ”lyckas identifiera sitt 
uppdrag – att bidra med information – och genomföra det…” (a.a. s. 29), vilket naturligtvis 
är upp till samtalsledaren att skapa förutsättningar för. Författaren skriver också att deltagare 
i fokusgruppsamtal försöker ”förstå varandra och vill veta hur andra människor hanterar 
samma situationer som de själva ställs inför” (a.a. s. 40). Författaren menar därför att 
metoden kan vara användbar i syfte att ta reda på hur människor handlar (eller säger att de 
handlar) samt hur de motiverar sitt handlande. Forskaren intresserar sig genom metoden 
främst för  
 

hur deltagare i en viss grupp tillsammans tänker kring ett fenomen än på vad enskilda individer 
tycker. Intresset inriktas således i en fokusgruppsstudie på gemensamma, kulturellt förankrade 
föreställningar och attityder (a.a. s. 42). 

 
Även om forskaren främst intresserar sig för hur deltagarna gemensamt tänker kring ett 
fenomen kan fokusgruppsamtal ändå betraktas som, och ha karaktären av, ett argumentativt 
samtal. När deltagarna uttrycker sina åsikter gör de det ”i en vidare argumentativ kontext där 
det också finns motsatta åsikter” (a.a. s. 34). Wibeck menar ändå att det är i interaktion med 
andra som ståndpunkter formas och skriver att de åsikter vi har till att börja med (innan 
fokusgruppsamtalen eller i inledningsfasen av dem) så småningom ”omformas och 
omformuleras när de möter andra argument. Detta gör att det blir spännande, men också 
svårt, att följa argumentationen i en fokusgruppdiskussion…” (a.a.).  
 
Wibeck menar vidare att det genom fokusgruppsamtal är möjligt att lyfta fram åsikter och 
värderingar i en grupp genom att som forskare reflektera kring och söka svar på frågor som 
”Hur ser människors föreställningar och underliggande värderingar ut när det gäller ett visst 
ämne? Finns det tankefigurer som återkommer?” (a.a. s. 21). Ett huvudsyfte med 
fokusgruppsamtal kan således vara att ”undersöka de processer som leder till att olika 
meningssammanhang konstrueras, till exempel hur det går till när gruppdeltagarna kommer 
fram till ett sätt att beskriva och förstå ett abstrakt fenomen” och genom detta undersöks ofta 
”hur åsikter, attityder och idéer uttrycks i en grupp” (a.a.).   
  
Författaren beskriver också hur deltagarnas uttalanden under fokusgruppsamtal kan 
betraktas som berättelser med en underliggande sensmoralisk eller moralisk poäng vilken är 
kopplad till ”de värdesystem som implicit ligger bakom de kulturella innebörder som 
uttrycks och återspeglas genom berättelsen” och menar att en poäng alltid är styrd av 
kulturen. Därför, skriver Wibeck, kan ett sätt att studera berättelsers underliggande poänger 
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vara ett sätt att ”närma sig frågan om vilka föreställningar kring ett visst ämne som är 
allmänt omfattade men inte alltid uttalade i en viss kultur” (a.a. s. 108). 
 
Om arbetsförlopp och analys 
Angående lämpligt arbetsförlopp i en undersökning där forskaren använder sig av 
fokusgruppsamtal som datainsamlingsmetod, skriver Wibeck (2000) att det handlar om att 
”rekrytera lämpliga grupper, utarbeta ett stimulusmaterial och en frågeguide, leda 
gruppdiskussionerna, spela in diskussionerna, skriva ut dem samt analysera dem” (a.a. s. 
10). Genom analys av data från samtalen kan forskaren studera social interaktion i gruppen 
och hur ”deltagarna i en grupp resonerar sig fram till en gemensam syn på någonting – eller 
till att de inte är överens” (a.a. s. 9) Här kan det också vara intressant att fundera kring 
omfattningen av ett visst ämne eller en viss fråga, vilken kan anses vara stor om många 
deltagare i fokusgruppsamtalen återvänder till det. Genom att undersöka omfattningen kan 
forskaren alltså se hur starkt stöd ett ämne har eller inte har i en grupp.   
 
En förutsättning för att noggrant kunna analysera den insamlade datan från 
fokusgruppsamtalen är att de spelas in. Patel och Davidsson (2002) skriver följande om 
inspelning eller att ”lagra” verkligheten i en ljudupptagning: ”I och med att verkligheten är 
lagrad kan vi också ta den i repris så många gånger vi behöver för att försäkra oss om att vi 
har uppfattat allt korrekt” (Patel & Davidsson 2002, s. 101).  

Wibeck (2000) menar att bandspelare (eller liknande) är att föredra framför 
exempelvis videokamera eftersom deltagarna oftast tänker bort eller glömmer av att 
samtalen spelas in och att de då talar som om inspelningsapparaturen inte finns där. En 
nackdel med att inte använda videokamera kan å andra sidan vara att det kan bli svårt för 
samtalsledaren att minnas och identifiera vem det är som talar. För att sedan underlätta 
analysen av den insamlade datan menar Wibeck (2000) att det kan vara bra och fruktbart ”att 
som moderator skriva ner sina första intryck för att under analysfasen kunna återvända till 
dem” (a.a. s. 76).  
 
När det sedan kommer till själva analysen av den insamlade datan är det enligt Wibeck 
forskarens uppgift att dra slutsatser utifrån vad denne funnit i materialet. Då bör fokus ligga 
på att ”identifiera åsikter, idéer eller känslor…” samt att ”…finna mönster, göra jämförelser 
och kontrastera olika data mot varandra” (a.a. s. 97). Vidare menar Wibeck att en viktig del 
av analysarbetet är att  
 

skildra verkligheten som den förstås och upplevs av andra [vilket kräver] att forskaren är en 
intresserad och aktiv lyssnare. Dessutom blir det viktigt att koncentrera sig på meningen 
[betydelsen av verkligheten], i motsats till de enskilda orden (a.a.).  

 
Forskaren kan också göra en tolkande analys och söker då efter eventuella gemensamma 
värderingar i gruppen.  
 
Grad av struktur  
Fokusgruppsamtal har precis som andra kvalitativa datainsamlingsmetoder olika grad av 
struktur. Wibeck (2000) skiljer mellan strukturerade och ostrukturerade fokusgruppsamtal. 
Det som i praktiken avgör graden av strukturering är i vilken utsträckning samtalsledaren 
styr interaktionen i gruppen. Ett fokusgruppsamtal där deltagarna samtalar mer med 
samtalsledaren än med varandra, där det verkar finnas specifika frågor som skall besvaras, 
och där dessa och samtalets övergripande ämnen alltid introduceras på initiativ av 
samtalsledaren, kan benämnas som strukturerade fokusgruppsamtal. Även om en låg grad av 
struktur naturligtvis är att föredra, eftersom det centrala i fokusgruppsamtal kan sägas vara 
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deltagarnas uppfattning av och behandling av det givna ämnet, kan det på grund av 
exempelvis gruppdynamiska faktorer ibland vara nödvändigt att samtalsledaren så att säga 
”går in och styr” och ber en specifik person i gruppen dela med sig av sina tankar på det 
fokuserade ämnet eller den aktuella frågan.  

Wibeck menar också att en risk med att samtalsledaren går in i diskussionen med klara 
och snäva frågeställningar är att denne kan ”missa aspekter som deltagarna själva annars 
skulle tagit upp och kanske funnit mer intressanta än de som forskaren tänkt ut på förhand” 
(a.a. s. 44). För forskaren och/eller samtalsledaren kan det istället vara eftersträvansvärt att 
så att säga ta ett steg tillbaka. Om det får ske kan denne ”få veta om gruppmedlemmarna 
naturligt låter diskussionen röra sig kring samma aspekter av ämnet som forskarna är 
intresserade av…” varpå deltagarna själva kan ”…föra kontroversiella aspekter på tal” (a.a. 
s. 46).  
 
En nackdel med ostrukturerade fokusgruppsamtal är att vissa ämnen eller frågor riskerar att 
aldrig komma upp om samtalsledaren inte introducerar dem vilket i och för sig inte 
nödvändigtvis behöver betyda att deltagarna ogärna diskuterar dem. Det kan istället vara så 
att deltagarna helt enkelt inte kommer att tänka på dem.  

Angående grad av struktur poängterar Wibeck dock att det inte finns någonting som 
säger att man strikt måste hålla sig till antingen strukturerade (hög inblandning av 
samtalsledare) eller ostrukturerade fokusgruppsamtal. Många gånger kan det istället vara så 
att fokusgruppsamtalen fungerar bäst  
 

när gruppmedlemmarna får diskutera med varandra och tillåts introducera nya ämnen, men där 
moderatorn ändå har beredskap att gå in och styra upp diskussionen om gruppen alldeles 
kommer ifrån ämnet (a.a.).  

 
Författaren menar vidare att det kan finnas vissa aspekter som samtalsledaren  
 

verkligen vill ha belysta, även om det främsta målet är att kartlägga vilka aspekter som spontant 
kommer upp i gruppen. Då kan det vara bra [för samtalsledaren] att ha en frågeguide där breda 
problemområden som är intressanta har identifierats på förhand. I den mån dessa inte kommer 
upp spontant i grupperna kan moderatorn introducera dem vid tillfälle (a.a. s. 47).  

 
Om urval och lämpligt antal deltagare 
Wibeck menar att det finns både för- och nackdelar med att använda sig av en redan 
existerande grupp människor som informanter i fokusgruppsamtal. Några av de nackdelar 
eller risker som Wibeck identifierar med detta är bland annat att ”de personer som i vanliga 
fall är blyga och tillbakadragna blir ännu mer tystlåtna, samtidigt som starka personer tar 
över” (a.a. s. 52) samt att ”vissa ämnen inte kommer upp på grund av att det finns saker som 
tas för givna inom gruppen. Alla vet vad de övriga tycker i vissa frågor och därför känns det 
onödigt att ta upp dem” (a.a. s. 53). Några av de fördelar som identifieras med att använda 
sig av en redan existerande grupp kan vara att det motsatta inträffar, alltså att deltagarna 
känner sig avslappnade och är orädda för att uttala sig om det givna ämnet. Wibeck menar 
att ett av de starkaste skälen till att använda sig av en redan existerande grupp är att det 
”låter forskare få en inblick i en av de sociala kontexter där idéer formas och beslut fattas” 
(a.a.).    
 
Wibeck skriver att det finns många uppfattningar om lämpligt antal deltagare i en 
fokusgrupp. Det handlar dels om huruvida en större grupp (fler än sex deltagare) anses ge 
samtliga deltagare talutrymme eller ej, och huruvida det kommer att bildas subgrupper eller 
inte. Dels handlar det också om huruvida en mindre grupp (färre än fyra deltagare) kommer 
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resultera i att en person alltid kommer agera medlare mellan de två övriga i gruppen. Wibeck 
menar att deltagarantalet inte bör understiga fyra deltagare och inte heller överstiga sex 
deltagare, men författaren uppger källor där maxantal för ett lyckat fokusgruppsamtal anses 
vara sexton personer. 
 
Intervju  
Enligt Merriam (1994) är intervju en vanlig metod för att samla in kvalitativ information. 
Författaren menar att den vanligaste formen av intervju ”är ett möte mellan två personer 
(intervjuare och respondent) där den förstnämnda ska få den andre att lämna ifrån sig 
information” (a.a. s. 86).  
 
Oavsett vilken form intervjun får (intervju mellan två personer eller gruppintervju/fokus-
gruppsamtal), menar författaren att den i grunden är ett samtal med ett bestämt och 
huvudsakligt syfte vilket i kvalitativa fallstudier är att få fram en viss typ av information; 
”Forskaren vill ha reda på vad någon annan vet, tycker, vill eller överhuvudtaget tänker på” 
(a.a.). Merriam menar att forskaren kan använda sig av intervju som datainsamlingsmetod 
när något (en händelse eller företeelse) inte kan observeras eller upprepas och förklarar att 
intervju är användbart ”När vi inte kan observera handlingar och känslor eller det sätt varpå 
människor tolkar sin omvärld, [och då] måste vi fråga dem om detta, dvs intervja dem” (a.a. 
s. 87).  

Merriam menar att när man utför intervjuer i en kvalitativ fallundersökning (som i 
denna undersökning) utgår man från att  
 

individuella respondenter definierar sin verklighet på olika sätt.  Syftet med intervjun är således 
inte att tvinga respondenterna till att anamma exempelvis forskarens kategorisering av världen – 
man vill snarare komma åt intervjupersonernas sätt att se på saker och ting (a.a. s. 88).   

 
Enligt Steinar Kvale (1997) handlar den kvalitativa forskningsintervjun om att som 
intervjuare söka insyn i informantens livsvärld och på så sätt försöka ”förstå de centrala 
teman som den intervjuade förhåller sig till” (Kvale, 1997, s. 34). Vidare bör den intervjuare 
som använder sig av kvalitativ forskningsintervju  
 

vara nyfiken, lyhörd för vad som sägs – och för vad som inte sägs – och kritisk mot sina egna 
antaganden och hypoteser under intervjun. En förutsättningsmedveten intervjuare är således 
kritiskt medveten om sina egna förutsättningar (Kvale 1997, s. 37). 

 
Merriam (1994) presenterar liknande tankar och menar att samspelet mellan intervjuaren och 
informanten är en komplex företeelse eftersom de båda ”har med sig fördomar, förutfattade 
meningar och attityder som kommer att färga samspelet och den information som kommer 
fram” (Merriam 1994, s. 91). Den skicklige intervjuaren måste alltså vara medveten om och 
ta hänsyn till dessa faktorer för att få fram värdefull information. Merriam menar att det som 
bland annat avgör hur väl en intervju faller ut är om intervjuaren lyckas inta en hållning som 
är icke-värderande, sensitiv och respektfull mot informanten.  
 
Som jag ser det går Kvales tankar, om det kvalitativa och vad forskaren söker i kvalitativ 
forskning och tillika hur denne gör det, i linje med vad som presenterats ovan (i Merriam 
1994 och Wibeck 2000) på samma tema.  

Enligt Merriam söker forskaren och intervjuaren i en kvalitativ fallstudie efter en 
holistisk bild vilket innebär att söka ta reda på olika personers bild av en företeelse, 
exempelvis en process kring utredning om samverkan.  

Precis som Wibeck (2000) skriver Merriam (1994) om olika grad av struktur på 
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intervjuer. Merriam menar att en mycket strukturerad intervjuform närmast kan liknas vid en 
enkät eller survey-undersökning. Huruvida denna strikt strukturerade intervjuform verkligen 
kan betraktas som kvalitativ eller ej finns det säkert delade meningar om.  

Merriam skriver att den forskare som genomför delvis strukturerade intervjuer (en 
uppsättning frågor eller teman som ska beröras under intervjun) är ute efter viss information 
från samtliga informanter och förklarar att sådana intervjuer  
 

styrs av ett antal frågeställningar som ska utforskas, men varken ordalydelse eller ordningsföljd 
bestäms i förväg. Detta slags intervju gör det möjligt för forskaren att svara an på situationen 
som den utvecklas, på respondentens bild av världen och på nya idéer som dyker upp (a.a. s. 88).  

 
Merriam skriver också att den forskare som genomför ostrukturerade intervjuer vanligen 
inte vet tillräckligt om en företeelse för att kunna ställa ”relevanta” frågor. Det innebär att 
det i en ostrukturerad intervju inte finns några färdigformulerade frågor vilket i sin tur 
innebär att intervjun i grunden är explorativ (utforskande). Merriam menar att ett mål med 
den orstrukturerade intervjun är att  
 

lära sig tillräckligt mycket om en situation för att kunna formulera frågor för kommande 
intervjuer. Den ostrukturerade intervjun används därför ofta tillsammans med deltagande 
observation [eller annan metod] under de tidiga faserna av en fallundersökning. (…) Insikt och 
förståelse kan uppnås med detta tillvägagångssätt, men samtidigt riskerar forskaren att drunkna i 
en uppsjö av olikartade åsikter och till synes osammanhängande information (a.a. s. 88-89).  

 
Merriam menar att det finns olika typer av frågor, eller kanske snarare frågeområden, som 
ger olika typer av svar och dessa ställs i förhållande till vad intervjuaren vill veta. Frågor om 
erfarenheter och beteenden ”syftar till att ge beskrivningar av erfarenheter, handlingar och 
aktiviteter som skulle kunna ha observerats om bara forskaren var närvarande” (a.a. s. 93).  
 
Frågor om åsikter och värderingar syftar till att ta reda på ”hur människor tänker om 
världen eller om ett visst program” och denna typ av frågor säger något om vilka ”mål, 
avsikter, önskningar och värderingar människor har” (a.a.). Det finns också frågor som 
handlar om känslor vilka syftar till att ”ge en förståelse av de känslomässiga reaktioner 
personerna uppvisar beträffande sina erfarenheter och tankar” (a.a.). För att vara säker på att 
allt det som sägs under intervjuerna skall finnas tillgängligt för analys bör forskaren 
naturligtvis spela in samtliga intervjuer.  
 
Angående analys av den insamlade datan från intervju sammanfaller denna med rubriken 
Om arbetsförlopp och analys (sidan 21) ovan, samt med rubriken Analys av data i kvalitativ 
fallstudie nedan. 
 
Analys av data i kvalitativ fallstudie 
Sharan B. Merriams bok Fallstudien som forskningsmetod (1994) är en minst sagt 
heltäckande bok om allt den forskare som valt kvalitativ fallstudie som metod kan behöva 
tänka på. Det innefattar alltså tankar om hur analys i kvalitativ fallstudie bör eller kan 
utföras. Nedan följer ett urval av de tillvägagångssätt och tankebanor kring analys av den 
insamlade datan som står i samklang med det sätt på vilket forskaren i denna studie avser gå 
tillväga. Dessa arbetssätt står också i resonans med vad som presenteras som lämpligt i 
metoden fokusgruppsamtal nedan.  
 
Induktivt arbetssätt och kontinuerlig analys 
Överlag kan, som jag ser det, analysmetoden och arbetssättet med denna undersökning i 
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allmänhet beskrivas som induktivt vilket sammanfaller med förklaringen av en induktiv 
fallstudie (se ovan sidan 17). Ett induktivt arbetssätt beskrivs av Runa Patel och  
Bo Davidsson (2002) som upptäckandets väg. I denna studie innebär det att även om 
undersökningen självklart cirkulerar kring ett antal mer eller mindre i förväg formulerade 
och relativt fasta forskningsfrågor, och jag så att säga vet vad jag söker ta reda på, så får den 
data som samlas in påverka vad nästa steg ska bli och vilka nya frågor som väcks genom 
”svaren” på föregående frågor. Merriam (1994) menar att man aldrig kan veta ”vad som 
kommer att dyka upp lite längre fram, vad eller vem man ska koncentrera sig på eller vad 
den slutgiltiga analysen kommer att visa” (a.a. s. 136).  
 
Merriam menar också att om forskaren väljer en kvalitativt inriktad fallundersökningsmetod 
så förutsätter det ett visst synsätt som påverkar hur urval, datainsamling och analys sker. 
Merriam förklarar att insamling och analys av data i en kvalitativ undersökning i allmänhet, 
sker parallellt och kontinuerligt under hela förloppet: 
 

Analysen börjar redan vid den första intervjun, under den första observationen eller då man läser 
sitt första dokument. Insikter, idéer och tentativa hypoteser som efterhand dyker upp styr vad 
man gör härnäst, något som i sin tur innebär en revidering eller specificering av de 
frågeställningar man har (min kursivering a.a. s. 133).  

 
Genom att analysera informationen efterhand som den kommer fram, genom datainsamling 
under exempelvis intervju och fokusgruppsamtal och andra efterforskningar, kan forskaren 
komma fram till ”vem man ska fråga, vilka frågor man ska ställa eller vad man ska iaktta… 
(…) Idéer, arbetshypoteser och intelligenta gissningar styr forskarens fokusering på vissa 
delar av informationen och kan sedan användas för att revidera eller verifiera de antaganden 
man gör” (a.a. s. 136).   
 
Informationsinsamling – djupanalys – presentera resultatet 
Merriam menar att det börjar bli dags att avsluta informationsinsamlingen när  
- det är väldigt lite ny information som tillkommer i jämförelse med den energi det tar att få 
fram den. 
- regelbundenheter visar sig i datan.  
- den nya eller senaste informationen som framkommer ligger långt ifrån undersökningens 
egentliga ämne och de empiriska kategorier som utvecklats under arbetets gång.  
- informationen inte heller bidrar till att skapa fler kategorier. 
 
När detta infaller är det dags att börja organisera den insamlade datan som då består av 
utskrifter av rådata från intervjuer, minnesanteckningar och liknande. Forskaren måste då för 
att få en lätthanterlig och fullständig ”databank” redigera informationen, sortera bort 
överflödig information och organisera datan efter exempelvis tids- eller ämnesmässiga 
aspekter.   
 
När resultatet av eller i fallstudien sedan presenteras i form av en rapport eller liknande kan 
det ske i enkel beskrivande form. Det kan också ske utifrån de kategorier som uppstått eller 
som forskaren utvecklat och arbetat fram under processens gång. Presentation av resultatet 
kan också ske genom olika tolkande inslag och att på en djupare analysnivå teoretisera – dra 
slutsatser och utveckla en teori – utifrån den information som finns tillgänglig. Om 
teoretiserandet ska bli fruktbart måste forskaren vara öppen för ett visst mått av intuition 
samt försöka lämna ett linjärt tänkande till förmån för ett kontextuellt. På så sätt kan 
forskaren försöka utveckla en teori som ”…kan förklara många olika företeelser och förklara 
hur de är relaterade till varandra” (a.a. s. 157). På vilken nivå forskaren än väljer att 
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presentera resultatet handlar det i slutändan ändå om att ”reducera den insamlade 
informationen i en kvalitativ fallundersökning till en hanterbar storlek så att man kan 
förmedla informationens innebörd till läsaren” (a.a. s. 162).  
 
Genomförande – i praktiken 
Mitt förhållningssätt till datainsamlingen i denna studie sammanfaller i stort med vad som 
tagits upp under rubriken Förberedelse ovan. Det kan ändå vara på sin plats att specificera 
vissa detaljer av tillvägagångssättet. Jag eftersträvar en så hög transparens som möjligt 
genom hela skrivprocessen och hoppas därför att läsaren skall kunna känna sig förtrogen 
med tillvägagångssättet och de val forskaren gjort i denna undersökning. 
 
Inledningsvis presenterade jag min idé kring forskningsprojekt för nuvarande chef på 
musikskolan i Degerfors och efter dennes medgivande presenterade jag idén för 
musiklärarkollegiet vid en arbetsplatsträff då jag också delgav information om 
vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2001). Samtliga vid mötet närvarande i 
kollegiet var mycket intresserade av att dela med sig av information i projektet och bidra till 
ökad kunskapsbildning inom forskningsområdet genom att delge sin syn på 
samverkansprocessen.  

Efter mötet skickade jag via e-mail ut information om min undersökning och dess 
syfte och forskningsfrågor till samtliga lärare i kollegiet. I e-mailet bifogade jag en länk till 
kursplanen för kursen ”Musik i praktiken” (eftersom det som nämnts i inledningen var under 
den kursen och i förhållande till det den första datainsamlingen skulle äga rum), samt en 
länk till vetenskapsrådets forskningsetiska principer (a.a.). Mailet innehöll också förslag på 
datum för fokusgruppsamtal och därefter var det upp till mig att försöka få ihop det så att så 
många som möjligt av lärarna i kollegiet skulle kunna vara med i undersökningen. Detta 
önskade jag eftersom jag ville kunna visa hur samtliga lärare vid just denna skola anser om 
samverkansprocessen.  
 
Urval  
Min förhoppning var alltså att samtliga lärare i kollegiet skulle kunna delta i 
fokusgruppsamtalen men detta visade sig vara en omöjlighet eftersom samtliga lärare i 
princip aldrig befann sig på skolan vid ett och samma tillfälle. Ursprungligen hade jag 
planerat att genomföra fyra gruppsamtal. I slutändan blev det dock tre fokusgruppsamtal 
med totalt fem deltagare per samtal förutom sista gruppsamtalet då endast fyra av fem lärare 
deltog. Fokusgruppsamtalen varade mellan femtio minuter och en och en halv timme. 
Ytterligare en lärare var med under endast ett fokusgruppsamtal, vilket berodde på 
missförstånd kring upplägget men också på grund av tidsbrist hos läraren. Den informanten 
har trots detta kunnat bidra med viktig information och tankar och komplettera den bild som 
i övrigt framkommit om forskningsområdet.   

Eftersom inte så många som jag hoppades kunde närvara vid fokusgruppsamtalen 
bestämde jag mig för att komplettera dessa med intervjuer. Tre intervjuer med ytterligare tre 
olika lärare genomfördes. Respektive intervju varade ungefär en och en halv timme. Genom 
att komplettera fokusgruppsamtalen med intervjuer kunde jag på ett naturligt och 
djupgående sätt bygga vidare på vad som framkommit under fokusgruppsamtalen, sätta mig 
in i många ”versioner av ämnesområdet” och på så sätt bilda mig en övergripande 
uppfattning och bild om det som undersöktes. 
 
Min förhoppning var också att kunna avsluta datainsamlingen genom att genomföra ett 
större fokusgruppsamtal med samtliga lärare som bidragit genom tidigare fokusgruppsamtal 
och intervjuer i syfte att samla de lärare som deltagit i projektet. Då skulle vi kunna samtala 
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om eventuella nya frågor och funderingar som uppstått under tiden efter datainsamlingen 
och framtill att min undersökning avslutades, samt för att avrunda insamlingen av data. 
Detta blev tyvärr inte möjligt på grund av brist på tid.  
 
Fokusgruppsamtal och intervjuer 
I denna studie har jag varit ensam samtalsledare och intervjuare. Ingen av lärarna hade 
tidigare deltagit i fokusgruppsamtal varför jag bestämde mig för att under första samtalet 
(och andra samtalet då en lärare tillkom till gruppen) ge en kort introduktion till 
tillvägagångssätt i metoden. Då betonade jag att vi eftersträvar just ett samtal där deras 
upplevelser står i centrum och där de ska känna sig fria att bidra till kunskapen på området 
samverkan mellan musik- och kulturskola. Både fokusgruppsamtalen och intervjuerna har 
varit halvstrukturerade. När det gäller fokusgruppsamtalen har jag som samtalsledare 
eftersträvat så liten inblandning som möjligt, alltså att ”lägga mig i” så lite som möjligt. 
Ibland har det dock varit nödvändigt med viss inblandning för att exempelvis kunna leda 
samtalet vidare och se nya ämnen att samtala kring. Ibland har det också varit nödvändigt att 
”gå in” och låta någon eller några deltagare som sällan uttalat sig få komma till tals. I det 
stora hela har dock inblandningen från samtalsledaren varit liten. 

Det går också att betrakta frågan om metodernas struktur genom att tänka kring 
konstruktion av frågeområden; Till de tre fokusgruppsamtalen konstruerade jag 
grundläggande frågeområden innehållandes ett antal diskussionsfrågor vilka baserades på 
mina egna funderingar och erfarenheter kring samverkansprocessen så långt (i egenskap av 
anställd musiklärare vid musikskolan i Degerfors), samt vad jag anade att deltagarna var 
intresserade av att samtala kring. Under samtalen eftersträvade jag alltså öppenhet för de 
frågor deltagarna själva ville samtala kring och diskutera.  
 
Under tiden som samtalen förlöpte antecknade jag dels vad som sades men också nya frågor 
vilka jag upplevde att deltagarna hade ett behov av att samtala kring eller önskade tala mer 
om. De ämnen vi samtalat om under första samtalet fick inleda nästkommande samtal (och 
så vidare) och tillsammans med de nya frågorna deltagarna själva stannat upp vid, utgjorde 
denna typ av summering stimulusmaterial för kommande samtal. Vid slutet av respektive 
fokusgruppsamtal sammanfattade jag för deltagarna vad vi pratat om i syfte att försäkra mig 
om att jag uppfattat huvuddragen i vårt samtal rätt samt i syfte att tydliggöra för deltagarna 
vad vi faktiskt ”kommit fram till” under respektive samtal.  

Intervjuerna baserades sedan på mina i förväg konstruerade frågeområden med 
relaterade diskussionsfrågor. De frågor och områden som deltagarna i fokusgruppsamtalen 
själva stannade upp vid fanns i bakgrunden som en sorts ”beredskapsfrågor”. Med det menar 
jag att jag ville se om dessa kom upp ifrån den intervjuade själv. Om så inte var fallet, och 
det fanns ett behov av att bekräfta eller dementera något kring exempelvis 
samverkansprocessens förlopp, kunde jag så att säga ”plocka fram” sådana frågor.  

Diskussions- och intervjufrågor konstruerades också från gång till gång till respektive 
fokusgruppsamtal och intervju. Fokusgruppsamtalen genomfördes först och intervjuerna 
därefter. På detta sätt satte jag mig in i området på ett grundläggande men noggrant sätt. När 
det sedan var dags för intervjuerna var jag alltså mycket ”inläst” på området och kunde 
därför ställa de frågor som behövdes för att vara säker på att ”mätta” samtliga frågeområden.   

Jag eftersträvade ändå att vara öppen för att den som intervjuades skulle vara den som 
i huvudsak ledde intervjun vidare, mer likt ett samtal än en ”utfrågning”. Jag har således 
eftersträvat att konstruera diskussionsfrågor som kan hjälpa till att förstå såväl 
informanternas enskilda som gemensamma upplevelser, känslor, uppfattningar av, och 
tankar om utredningen om samverkan och processen kopplad till det. Fokus för mig som 
forskare låg alltså på att sätta mig in i informanternas verklighet och livsvärld.  
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Genom detta tillvägagångssätt kunde jag så att säga ringa in och få en djupare 
förståelse kring forskningsområdet och försäkra mig om att jag uppfattat exempelvis frågan 
om hur processen kring samverkan förlöpt från start till där vi befinner oss idag, på ett 
korrekt sätt. I allmänhet skulle jag kunna säga som så att medan respektive 
fokusgruppsamtal rört sig kring olika ämnesområden har det blivit ungefär så att respektive 
intervju innefattat samtliga ämnesområden från fokusgruppsamtalen.  
 
Transkription och analys  
Samtliga fokusgruppsamtal och intervjuer spelades in och jag antecknade under tiden dessa 
genomfördes i syfte att kunna återvända till anteckningarna när analysen skulle genomföras 
samt för att inte enbart förlita mig till ljudinspelningarna vid analys. Anteckningarna 
användes som stöd inför och under transkription av fokusgruppsamtal och intervjuer  

Transkription av fokusgruppsamtal och intervjuer har gått till så att en noggrann 
genomlyssning av inspelningarna har gjorts i sin helhet. Samtalen har därefter i princip 
skrivits ned i sin helhet ord för ord, men i transkriberande stund har jag ändå, samtidigt 
”letat efter svar” på diskussionsfrågor, forskningsfrågor och ämnesområdet i sin helhet. När 
jag funnit sådana svar i uttalanden och dialoger som kan relateras till forskningsfrågorna på 
ett eller annat sätt, har jag transkriberat dem för att sedan presentera dem i löpande text och 
utdrag i form av referat och citat indelade efter ämnesområden enligt resultatpresentationen 
nedan.   
 
Teckenförklaring   
Jag har eftersträvat en så empiri- och informantnära känsla som möjligt i undersökningen. 
När jag nedan presenterar vad som sägs i samtalen och citerar informanterna använder jag 
mig därför av specifika tecken som syftar till att läsaren skall kunna sätta sig in i hur – på 
vilket sätt – informanten sa det den sa. Denna typ av transkription görs alltså för att kunna 
ge en djupare bild av innehållet i det som sägs. Det var under arbetet med min 
magisteruppsats (Samuel Karlsson 2010) som jag arbetade fram denna typ av metod för 
transkribering och eftersom den fungerade bra har jag valt att använda mig av den igen. 
 
Genom denna transkriberingsmetod har jag alltså fokuserat på att få fram innehåll i och 
betydelsen av det informanterna säger, samt eftersträvat att behålla ”flytet” i det som sägs 
varför jag valt att inte skriva ut stor bokstav (trots exempelvis frågetecken och utropstecken) 
förrän talaren själv så att säga påbörjat ny mening. Likväl finns utskrivna upprepningar med 
i citat för att det anses förtydliga innehåll och tankegångar hos informanten. Nedan följer en 
förklaring av de tecken läsaren kommer stöta på i denna undersöknings resultatpresentation.     
  
(…) = Ett längre avsnitt i det informanten sagt har lyfts bort då det inte ansetts vara en 
central del i resonemanget eller inte har betraktas som ”svar” på en diskussionsfråga.  
  
...ord = Tre punkter som inleder en mening betyder att citatet påbörjas i ett uttalande.   
  
ord… = Tre punkter efterföljer en mening betyder att informanten funderar en kort stund 
(ungefär 1-5 sekunder) på vad den ska säga.  
  
Fet stil = Betoning eller extra tyngd läggs på ett eller flera ord.  
  
(ord) = Fetmarkerade parenteser runt en mening i ett uttalande betyder att en eller flera 
informanter talar samtidigt eller fyller i det som sägs av huvudinformanten. Frågor kan 
också ställas inom dessa fetmarkerade parenteser och ser då ut på följande sätt:  
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(I = intervjuare) 
(SL = samtalsledare) 
 
 * ord *  = Informanten skrattar eller fnissar under tiden den säger orden inom stjärnorna. 
 
L1 = Lärare nummer ett (och så vidare) 
 
Fokusgruppsamtal 1/Intervju L1 = från vilket fokusgruppsamtal eller vilken intervju ett 
uttalande eller en konversation kommer ifrån och eventuellt också vilken/vilka 
lärarinformant(er) som fällde uttalandet eller konversationen.  
 
Ett uttalande eller en konversation avslutas alltså med information om från vilket samtal 
eller vilken intervju informationen kommer och vid vilken tidpunkt detta gjordes. 
Exempelvis: (Fokusgruppsamtal 2 L4, 10:24).  
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TEORETISK REFERENSRAM – två perspektiv 
Den teoretiska referensram jag valt att utgå ifrån i denna undersökning baseras på min 
förståelse av två olika teoretiska perspektiv på området samverkan. Jag använder den 
teoretiska referensramen för att kunna se på praktiken med teorins ögon och för att bilda mig 
en förståelse för olika sätt man kan betrakta utredningar om samverkan ur. Den teoretiska 
referensramen kommer jag också att använda mig av som ett uttalat och outtalat 
tankeverktyg i analys och diskussion och för att så att säga lösa det problem (svara på de 
frågor) som denna undersökning berör samt för att förstå den ”text” som utgörs av empirin i 
denna undersökning.  
 
Den teoretiska referensramen kommer ”bollas mot” informanternas upplevelser av, och 
erfarenheter och reflektioner kring utredningen om samverkan samt mot den process som 
utredningen i allmänhet utgjort; exempelvis hur arbetet förlöpt och på vilket sätt politiker 
och rektorer planerat och genomfört utredningen om samverkan. Jag presenterar de två 
teoretiska perspektiven var för sig. Det beror inte på en oförmåga att som forskare låta de två 
perspektiven tala med varandra utan snarare för att de två perspektiven (som läsaren snart 
ska se) är just två olika perspektiv vilka angriper och ser på ämnesområdet på något olika 
vis.  
 
Samverkan som organisationsteori 
Berth Danermark (2000) använder begreppet samverkan i sammanhanget att samverka om  
människor vilket han även kallar samverkan inom ”human service organisations” eller 
”människobehandlande organisationer”. Enligt Danermark innebär samverkan att man  
 

tillsammans med andra, ofta personer med annan utbildning, och som är styrda av andra 
regelsystem och i annan organisatorisk position, arbetar mot ett gemensamt mål. Samverka är 
alltså medvetna målinriktade handlingar som utförs tillsammans med andra i en klart avgränsad 
grupp avseende ett definierat problem och syfte (Danermark 2000, s. 15).   

 
Kajsa Lindberg (2009) presenterar några olika definitioner på vad samverkan kan innebära 
och menar att det exempelvis kan ses som att  
 

människor möts för att diskutera en lösning på ett problem som man inte kan lösa inom den egna 
organisationen, att de delar med sig av sin kunskap för att genomföra uppgifter som inte faller 
inom ramen för en organisation eller att de utför vissa uppgifter tillsammans (a.a. s. 6).   
 

Lindberg menar vidare att en vanlig syn på samverkan är ”… aktiviteter där någon form av 
gräns överskrids” samt att ”samverkan sker kring något och har ett [uttalat] syfte” (a.a. s. 
27).  
  
Danermark (2000) framhåller att det är viktigt att tänka på att människor utgörs av en helhet 
som inte låter sig delas upp i ett antal komponenter på det sätt man kan betrakta samverkan 
rörande exempelvis en byggprocess. Författaren menar istället att människan består av   
  

En biologisk, en psykologisk och en social del som smälter samman till en oupplöslig helhet. 
Därför kommer olika teorier på ett mycket konkret sätt att mötas i samverkan inom sådana 
[människobehandlande] organisationer (a.a. s. 25).    

  
Författaren menar också att det i sådana organisationer, bakom människors konkreta och 
praktiska handlande ”ligger ett antal antaganden om hur det problem man samverkar kring  
uppstått och hur det kan angripas” (a.a. s. 24). I en samverkansprocess där man samtalar om  
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dessa frågor är det viktigt att eventuell oenighet görs till en  
 

tillgång där man kan lära av varandra och utvecklas. [Det är viktigt att] inte hamna i en 
destruktiv kamp om vems synsätt som är det sanna. Lyckad samverkan handlar om att lära känna 
varandras synsätt och att kunna kommunicera kring dem (a.a. s. 28).    

  
Inom organisationer (som exempelvis musik- och kulturskolor) ser lagstiftningar, regel-
system, anvisningar och avtal ofta olika ut. Det innebär alltså att det dessutom finns en 
mängd formella och informella regler som styr arbetet och som ibland kraftigt kan skilja sig 
åt för de olika inblandade. Danermark och Kullberg (1999) menar att de ser början till en 
omfattande nätverksbaserad samverkanskultur inom vilken det ingår grupper (aktörer) som  
 

saknar erfarenhet och ibland även motiv för att samverka. Även om det på en mer strukturell 
nivå finns stora fördelar med samverkan innebär det inte alltid att de enskilda personerna ser 
fördelar för sin egen profession eller sin egen arbetssituation (a.a. s. 166).  

  
Danermark och Kullberg menar vidare att förberedelser för de nya krav som samverkan 
ställer måste börja tidigt i yrkeskarriären och att insikter och kunskap om samverkan måste 
lyftas fram redan i grundutbildning.  
 
Enligt Danermark (2000) har ledningen för organisationer ansvaret för att skapa de 
grundläggande förutsättningarna för att en samverkansprocess ska fungera och detta ansvar 
kan alltså inte överlåtas till de enskilda medarbetarna. Av dessa kan man enbart förvänta sig 
att de deltar i samverkan efter bästa förmåga vilket endast kan ske under förutsättningen att 
ledningen tar sitt ansvar. En samverkansprocess bör enligt Danermark ses som en 
”lärandeprocess där frågor om makt, inflytande och känslor spelar en stor roll. Detta får 
också konsekvenser för vilka mål man sätter upp och hur man utvärderar insatserna” (a.a. s. 
17). 

Danermark och Kullberg (1999) menar att även om samverkan tillkommer i syfte att 
lösa problem, så måste man ”vara medveten om att samverkan också genererar problem, 
som man inte tidigare behövt brottas med. Dessa kan man inte glida undan, utan man måste 
lösa dem på ett eller annat sätt” (a.a. s. 10). Danermark (2000) menar att ”Ledningen” kan 
ses dels som ledningen för en organisation, eller ledningen för en samverkansprocess. 
Oavsett vilket det gäller kan, enligt författaren, den interna ledningsfunktionen inte nog 
understrykas:  
  

Särskilt viktig blir den om flera huvudmän är inblandade. Legitimitet och kompetens är de två 
nyckelbegreppen. Den [eller de] som skall leda gruppen måste, av de övriga i gruppen, uppfattas 
som både kunnig i den fråga som samverkan handlar om och lojal mot gruppen (a.a. s. 19).   

  
Vidare menar Danermark att det är viktigt att frågan om beslutsmandat   
  

diskuteras och klargörs innan samverkan påbörjas. Vad får man fatta beslut om och vad får man 
inte besluta om? Det är också viktigt att alla i gruppen vet vad de andras mandat omfattar så att 
förväntningarna inte är felaktiga (a.a. s. 35).   
 

Danermark skriver att det för den enskilde medarbetaren kan finnas både positiva och 
negativa förtecken med samverkan och att samverkan kan upplevas som oroande. Något 
som inte är svårt att förstå då det i inledningsfasen av en samverkansprocess kan vara svårt 
att veta vad resultatet i slutändan kommer att bli.  
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En samverkansprocess är ofta tidskrävande och därför kan det uppfattas som negativt att gå 
in i en samverkansprocess, särskilt då de ordinarie arbetsuppgifterna (exempelvis dagligt 
arbete och undervisning) tar upp den enskilde medarbetarens tid utan att det ges extra tid och 
resurser till själva samverkan. 
 
Fyra ambitionsnivåer för samverkan och tre skilda former för samarbete 
En central aspekt på samverkan är enligt Danermark hur den organiseras. Han menar att det 
fel man ofta gör ligger i att man inte planerar samverkan tillräckligt innan man påbörjar 
processen och att man heller inte skapat förutsättningar för samverkan. Danermark menar att 
det finns fyra olika ambitionsnivåer kring hur samverkan organiseras.   
  
1). På denna lägsta nivå talar man om att samverkan ”bara består i att en yrkesgrupp kallas 

in för att ge goda råd och stöd i ett arbete” (a.a. s. 17).    
2). Den andra nivån handlar om att ”på ett strukturerat sätt koordinera sina insatser så att de, 

så att säga, adderas till varandra för att uppnå bästa möjliga resultat” vilket vidare 
handlar om att ”koordinera sina verksamheter som man sedan utför var för sig [snarare 
än] ett gemensamt arbete” (a.a. s. 18).   

3). Den tredje nivån av samverkan ”utgörs av de fall som gäller klart avgränsbara frågor där 
de samverkande skapar nya arbetsformer för ett gemensamt arbete” (a.a.).   

4). Den fjärde sista och ”mest ambitiösa nivån är när två eller flera verksamheter slås 
samman” (a.a.). Danermark poängterar också att ”det är bättre att börja på en lägre 
samverkansnivå och med tiden utveckla samverkansformerna” (a.a.). 

 
De fyra olika ambitionsnivåerna ovan kan kompletteras med de skilda former för samarbete 
som nämns av Danermark och Kullberg (1999, s. 163). Dessa skall betraktas som ett 
kontinuum eller som ytterligheter på en skala och författarna menar att de olika formerna 
oftast förekommer samtidigt mer eller mindre.  
 
1). Koordination (samordning) 

…förutsätter ett förhållningssätt som innebär att verksamhetsgränser bevaras och att ärenden 
remitteras mellan deltagarna. Samarbetet blir därmed ofta av procedurkaraktär. En myndighet 
lämnar över ett ärende till den andra, när de utfört det som faller inom ramen för deras fastställda 
ansvar.   

 
2). Kollaboration (samverkan) 

...ett möte mellan specialister kring ett problemområde med bevarad respekt för varandras skilda 
kompetenser och olikheter. (…) …denna typ av samarbete betecknas som gränsöverskridande 
och behovsorienterat.  

 
3). Integration (sammansmältning)  

…innebär att strävan är att alla deltagare skall lära sig allas uppgifter. De skall bli en typ av 
generalister. Förhållningssättet innebär med andra ord att olikheter mellan deltagarna skall söka 
minimeras. Samarbetets innehåll kan därmed karaktäriseras som gränsöverskridande, 
transitionellt och behovsorienterat.  

 
Danermark (2000) menar att det finns tre centrala faktorer som påverkar skeendet i en 
samverkansprocess. Den första faktorn benämns som den kunskaps- och förklaringsmässiga 
faktorn. Denna faktor grundar sig i att det i en samverkansprocess är olika kategorier av 
yrkesverksamma inblandade. Det kan vara exempelvis lärare, rektorer och politiker. Denna 
faktor innebär att dessa ”har olika utbildning, olika sätt att se på problemet och förklara det 
och därmed ibland olika idéer om hur problemet skall angripas” (Danermark 2000, s. 12).  
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Till den kunskaps- och förklaringsmässiga faktorn kan inbegripas att  
 

bakom vårt konkreta och praktiska handlande ligger det ett antal antaganden om hur verkligheten 
är beskaffad och därmed också ett antagande om hur det problem man samverkar kring uppstått 
och hur det kan angripas (a.a. s. 24).  

 
Författaren påpekar dock att detta är just antaganden och inte fakta. Vidare menar 
Danermark att eventuell oenighet mellan de yrkesverksamma i olika frågor är en tillgång för 
att lära av varandra och det är viktigt att försöka att inte fastna i ”en destruktiv kamp om 
vems synsätt som är det sanna. Lyckad samverkan handlar om att lära känna varandras 
synsätt och att kunna kommunicera kring dem” (a.a. s. 28). 

Den andra faktorn benämns som formella och informella regler och författaren menar 
att det finns uppsättningar av olika regler eller regelverk för de inblandade yrkesverksamma 
(även om dessa arbetar inom samma organisation) vilket kan vara exempelvis lagstiftning, 
regelsystem, anvisningar och avtal kring exempelvis arbetstid, sekretess, löner och liknande.  

Den tredje faktorn handlar om de olika yrkesverksammas organisatoriska situation 
vilket exempelvis innefattar hur man inom gruppen, utifrån olika positioner, möter elever 
eller medarbetare. Danermark menar att ”För att samverkan skall ha förutsättningar att bli 
framgångsrikt fordras att dessa tre typer av faktorer identifieras, lyfts fram och diskuteras” 
(a.a. s. 13). 
 
Enligt Danermark ligger hinder och problem som skapar fel i en samverkansprocess ofta i att 
man inte  
 

planerat samverkan tillräckligt och att man inte har skapat förutsättningar för samverkan. Dessa 
förutsättningar infinner sig inte bara helt plötsligt för att man beslutat sig för att samverka. 
Förutsättningarna måste skapas och detta är ledningens ansvar. En viktig del i en sådan planering 
är en genomgång av de faktorer jag pekat på samt hur man hanterar de hinder som man med 
ledning av dessa faktorer kan förutse (a.a. s. 49). 
 

De förutsättningar som enligt Danermark behövs för att samverkan skall fungera är att: 
 
- samverkan har en tydlig och klar ledning 
- samverkan har ett klart uttalat mål 
- tillräckliga resurser ställs till förfogande 
- skillnaderna mellan de samverkande avseende synsätt, organisation och regelverk har identifierats 
- hindrande skillnader undanröjts eller om detta inte går, sätt att hantera dem utvecklas  
 
Avslutningsvis vill jag nämna några hämmande och främjande faktorer för samverkan inom 
vård och omsorg som tagits upp i forskning och litteratur (Danermark och Kullberg 1999 s. 
55-56). Dessa erfarenheter bör kunna vara användbara i förhållande till föreliggande studie.    
 
Hämmande faktorer:  
- Vagt formulerade mål  
- olika kunskapstraditioner och professionella mål  
- olika ekonomiska intressen  
- skilda organisatoriska strukturer  
- oklar ansvarsfördelning  
- asymmetrisk relation mellan de samverkande  
- skild etisk praxis  
- dålig samordning  
- hög personalomsättning  
- stor arbetsbelastning.  
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 Främjande faktorer:  
- Verksamheterna är organiserade i gemensamma distrikt  
- huvudmannaskaps- och funktionsgränser har bestämts på ett lämpligt sätt  
- verksamheterna är samlokaliserade till ett gemensamt hus  
- den administrativa och politiska ledningen och finansieringen av verksamheten är samordnade  
- samarbetet innefattar alla nivåer i de organisationer som skall samverka  
- att man lyckas åstadkomma ett lagarbete vilket samtliga berörda organisationer är involverade i 
- att gemensamma utvecklingsprojekt drivs 
- att gemensam fortbildning bedrivs för all personal  
- att ekonomiska stimulanser erhålls eller att en tvingande lagstiftning föreligger 
 
Underliggande orsaker till samverkan 
Lindberg (2009) skriver om och förklarar sex underliggande orsaker vilka vanligen kan 
motivera organisationer till att samverka. Det kan vara en nödvändighet att samverka 
eftersom det är påtvingat genom lagstiftning. Det kan också vara en fråga om asymmetri (se 
också ovan sidan 12) då en organisation utövar påtryckningar på en annan organisation och 
dess resurser och så att säga åker snålskjuts, vilket kan ”sammanfalla med nödvändighet 
såtillvida att kraven på samverkan kommer från en högre instans, en organisation som har 
inflytande över en annan och som man inte kan säga nej till” (a.a. s. 35). En tredje 
underliggande orsak som kan motivera organisationer att samverka kan vara att 
ömsesidighet existerar, vilket innebär att organisationer samverkar kring ett gemensamt mål 
eller kring gemensamma intressen genom vilka de kan ”uppnå något som de inte kan på 
egen hand, och det medför att det uppstår ett beroende mellan dem” (a.a. s. 36).  

Effektivitet kan också vara en underliggande orsak till samverkan och innebär att 
organisationerna vill öka sin inre effektivitet. Det hoppas de göra genom att ”effektivisera 
processer och hålla kostnader nere” (a.a.), vilket alltså ökar organisationernas 
konkurrenskraft gentemot andra organisationer. En annan orsak till samverkan kan vara att 
man vill uppnå stabilitet vilket handlar om att ”reducera osäkerhet och skapa förutsägbarhet” 
och på så sätt ”säkerställa tillgång till resurser eller kritisk kompetens och att kontrollera 
flöden” och på så sätt ”skapa stabilitet i turbulenta situationer” (a.a. s. 37). En sjätte och sista 
underliggande orsak till samverkan kan vara att ”ge organisationer legitimitet och identitet i 
förhållande till andra organisationer och aktörer i dess omgivning” (min kursivering a.a.).   

Lindberg menar att samverkan kan förstås dels som en följd av brist på resurser och 
dels som en önskan om förbättring men poängterar att i båda fallen handlar det ändå om att 
uppnå något den enskilda organisationen så att säga inte klarar på egen hand. 
 
Samverkan som handlings- och processperspektiv 
Lindberg (2009) skriver att de flesta beskrivningar av hur samverkan ska eller kan bedrivas 
ofta berör ”organisatoriska förhållanden som handlar om att man ska identifiera vilka som 
ska delta, komma fram till vilket (gemensamt) syfte man har med att samverka samt göra 
budget och handlingsplaner” (a.a. s. 73), och slutligen genomföra dessa planer. Lindberg 
menar att organisatoriska förhållanden ofta beskrivs som, och handlar om ”vem som har det 
yttersta ansvaret, vem som fattar beslut och att de som samverkar måste ha legitimitet och 
mandat från ledningen” (Lindberg 2009, s. 73). Detta perspektiv på samverkan 
representerade Danermark (2000) ovan.  Denna typ av riktlinjer kring hur samverkan kan 
bedrivas, menar Lindberg, grundar sig på ett rationellt och logiskt synsätt, alltså att man 
tänker och planerar först och handlar sen.  

Enligt Lindberg kan det dock finnas uppenbara risker med att förhålla sig till 
samverkan på ett sådant sätt. Men varför då? Jo, det finns en risk att ”det tar lång tid och att 
de som deltar i samverkan fastnar i att reda ut dessa frågor som i sig kan vara mycket 
komplexa. Många samverkansprojekt har just stannat av eller runnit ut i sanden därför att 
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man lagt mycket vikt vid att diskutera förutsättningarna för samverkan…” istället för att helt 
enkelt komma igång, att börja pröva sig fram och samverka och ”successivt finna ett sätt att 
samverka på…” (a.a.).  
 
Ett väl etablerat synsätt inom organisationsteorin (jfr Lindberg 2009, ovan) är att 
organisationer betraktas som och är stabila enheter med tydliga gränser. Detta är enligt 
Lindberg också ett vanligt synsätt i de flesta studier av samverkan. Samverkan studeras då 
utifrån ”perspektiv där utgångspunkten är etablerade strukturer och där samverkan förväntas 
leda till samordning av arbete och resurser” (a.a. s. 76). Om man betraktar samverkan på det 
sättet innebär det att den kan planeras och struktureras i förväg, vilket bygger på en 
föreställning om att ”samverkan bedrivs utifrån givna förutsättningar, att gränserna är klara 
och tydliga och att omgivningen är relativt stabil” (a.a.). Lindberg menar dock att ett 
alternativ till detta synsätt är att istället se organisationer som framväxande och föränderliga 
vilket innebär att de konstrueras genom handling och interaktion, något som pågår hela 
tiden ”även om organisationer framstår som stabila i betraktarens öga just vid den tidpunkt 
då de studeras” (a.a. s. 76).  

Detta andra synsätt innebär att man fokuserar på process istället för resultat och att 
man, istället för att studera en organisation som en stabil enhet studerar den som 
organisering som pågår. Detta synsätt appliceras på området samverkan av Lindberg och 
det innebär att samverkan betraktas som något som bedrivs i praktiken, vilket bidrar till att 
se samverkan som  
 

ett pågående arbete som utvecklas över tid och som tar hänsyn till att organisationer som är 
beroende av varandra är separerade i tid och rum och måste kopplas ihop. Det innebär att arbete, 
handlingar, praktik och process är betydelsefulla begrepp för att förstå samverkan, till skillnad 
från till exempel struktur, position och förväntade resultat (min kursivering a.a. s. 77).  

 
Samverkan kan alltså förstås som en praktik där människor med olika kompetenser möts och 
arbetar tillsammans kring något och genom det grundläggs eller etableras en samverkans-
praktik, utifrån vilken strukturer för samverkan successivt kan växa fram.    

Vidare skriver Lindberg om så kallad tät koppling vilket innebär att det finns en förut-
sägbarhet i relationen mellan de enheter som kopplas ihop och det är detta (förutsägbarheten 
i relationerna) som gör att strukturer för hur samverkan organiseras, kan skapas. När man 
organiserar verksamheter, arbetar man ofta mot att skapa en tät koppling mellan organisa-
tionsstrukturen och det arbete som utförs vilket innebär att ”strukturer och arbetsprocesser 
avspeglar och understödjer varandra” (a.a. s. 78). Lindberg menar att det i sådana samman-
hang också ska finnas täta kopplingar mellan olika verksamheter vilka på olika sätt är 
beroende av varandra.  

Enligt Lindberg tas det ofta för givet att ”den täta kopplingen är en förutsättning för att 
organisationer ska åstadkomma det som de vill uppnå, för att ledningen ska kunna styra och 
kontrollera aktiviteterna och utvärdera dem” (a.a. s. 78). Ett exempel på detta resonemang är 
att så länge en tänkt ledning gjort en ”noggrann problemanalys, specificerat olika lösningar 
och utvärderat alla konsekvenser innan de fattar beslut så förutsätts det att alla enheter i 
organisationen följer systemet precis så som det är föreskrivet” (a.a. s 78).  

Ett framgångsrikt sätt att hantera motsägelser kan istället vara att så att säga koppla 
isär formella strukturer och arbetsaktiviteter vilket innebär att det blir möjligt för 
organisationen att behålla en ”standardiserad, legitimerande och formell struktur” samtidigt 
som organisationens vardagliga arbete kan få ”variera i förhållande till de praktiska 
överväganden som måste göras” (a.a. s. 79).  

Lösa kopplingar kan alltså handla om att övergripande mål ställs upp av politiker 
varpå beslutsfattare konkretiserar och förtydligar målen varpå det slutligen är upp till de som 
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faktiskt arbetar i verksamheten att bedriva den på ett sådant sätt att målen uppfylls. Lösa 
kopplingar resulterar i ett sådant exempel i att de som samverkar i det dagliga arbetet får 
handlingsutrymme samtidigt som politiker och tjänstemän istället får hantera sådana 
processer de har unik insikt i.  

Lindberg förklarar att samverkan organiserat genom täta kopplingar kan innebära att 
organisationen eller organisationerna tappar flexibilitet och självständighet. Författaren 
framför alltså ett perspektiv som istället förespråkar ett förhållningssätt vilket bygger på 
samverkan organiserad genom lösa kopplingar. Ett sådant förhållningssätt innebär att man 
”kopplar ihop sådant som annars är åtskilt men att man ändå behåller det som är specifikt” 
(a.a. s. 80). Organisering av samverkan blir då en ”balansgång mellan att koppla ihop, för att 
skapa en gemensam förståelse och en viss stabilitet, och att samtidigt låta kopplingarna vara 
tillräckligt lösa för att de som deltar i samverkan ska kunna hålla kvar sin särprägel” (a.a.).    
 
Förtydligande kring de båda perspektiven 
De två teoretiska perspektiv som refererats ovan, betraktar och förstår samverkan på olika 
sätt och från olika håll. Den övergripande och viktigaste skillnaden mellan de båda 
perspektiven är den att ur ett handlings- och processperspektiv (Lindberg 2009) växer 
strukturerna för samverkan successivt fram ur den samverkande praktiken, medan man ur ett 
organisationsteoretiskt perspektiv (Danermark 2000) istället noggrant planerar kring 
strukturerna och därefter påbörjar samverkan. Ur ett organisationsteoretiskt perspektiv är det 
ledningen som bestämmer strukturerna för hur samverkan ska gå till och de som ska 
samverka får finna sig i att genomföra samverkan enligt dessa strukturer. Ur ett handlings- 
och processperspektiv har de som ska samverka däremot uppgiften att genomföra de mål 
som ledningen satt upp, men de får göra detta efter det sätt som de anser lämpligt med 
utgångspunkt i den samverkande praktiken. Beroende av vilket perspektiv man anlägger får 
de båda teoretiska perspektiven alltså konsekvenser för hur och på vilket sätt samverkan i 
slutändan genomförs och organiseras. 
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RESULTAT  
Detta kapitel inleds med en relativt omfattande presentation av den empiri som samlats in 
via fokusgruppsamtal och intervjuer. Därtill tillkommer i enlighet med vad som angivits 
under rubriken Forskarposition (ovan), forskarens övriga erfarenheter bland annat utifrån 
egna anteckningar från ett informationsmöte om samverkansutredningen med politiker och 
rektorer. Empirin står i relation till de offentliga dokument (sammanträdesprotokoll från 
Kultur- och utbildningsnämnden i Degerfors samt det dokument de båda rektorerna 
sammanställt) som presenterades i bakgrundskapitlet.  

I avsnittet resultatanalys tematiseras det insamlade materialet. Analysen är genomförd 
med inspiration av det som står att läsa under rubriken Analys av data i kvalitativ fallstudie 
(se sidan 25 ovan). 

Resultatpresentation och resultatanalys genomförs i denna uppsats alltså separerade 
från varandra. Detta görs inte för att undertecknad är oförmögen att analysera resultatet i 
direkt anslutning till dess presentation, utan därför att detta upplägg ger läsaren själv 
möjlighet att förstå och bilda sig en uppfattning om informanternas erfarenheter av, 
upplevelser och reflektioner kring ämnesområdet.  
 
Resultatpresentation 
För att sätta in det lärarna talar om under samtal och intervjuer i sitt sammanhang, inleds 
denna resultatpresentation med övergripande information kring kommunala musikskolan i 
Degerfors (se också sidan 16). Därefter ges viss bakgrundsinformation till hur utredningen 
om samverkan mellan de båda skolorna kan förstås ur ett historiskt perspektiv fram till 
nutid. Det tredje avsnittet i resultatpresentationen tar upp ett antal ämnesområden som 
behandlar lärarnas upplevelser av, erfarenheter och reflektioner kring, utredningen om 
samverkan. Denna del av resultatpresentationen tar sin utgångspunkt i de övergripande 
ämnesområden som låg till grund för fokusgruppsamtal och intervjuer. Här har empirin 
sammanställts så att läsaren ska få en övergripande och bred förståelse av lärarnas 
uttalanden.  

I resultatpresentationen är det alltså lärarnas egna uppfattningar om utredningen om 
samverkan och processen kopplad till den som står i centrum. Jag har dock strukturerat 
materialet både genom att tematisera innehållet och utelämna aspekter som inte belyser, 
tillför eller om man så vill svarar mot syfte och forskningsfrågor (Kvale & Brinkmann 
2009). För tydlighetens skull vill jag understyrka att detta innebär att det som kan läsas i 
denna del om exempelvis ”Initiala reaktioner på idén om samverkan” underförstått är 
lärarnas förståelse av processen kopplad till utredningen om samverkan. Jag har även valt att 
låta lärarna ”diskutera med varandra” genom att blanda ifrån olika gruppsamtal och 
intervjuer.  

De övergripande ämnes- och frågeområden som presenteras nedan bör inte betraktas 
som fasta områden med absoluta gränser. Även om empirin i denna undersökning kommer 
ifrån samtal och intervjuer som kan betraktas som relativt strukturerade är de ändå just 
samtal. De olika inriktningar samtalen tar och hur informanterna tolkar och associerar olika 
ämnen till andra ämnen går inte, och bör heller inte kontrolleras. I resultatpresentationen 
nedan finns alltså ett mått av flytande gränser mellan ämnesområden varför innehåll under 
respektive rubrik naturligt berör mer än det respektive ämnesområde antyder. 
 
Degerfors kommunala musikskola  
Musikskolan i Degerfors kommun har för närvarande elva anställda musiklärare varav 
nio deltagit i denna undersökning. De anställda arbetar på musikskolan till en 
omfattning av mellan 20 och 80 procent och några av lärarna arbetar också som 
musiklärare i grundskola. Några av lärarna har därtill vikarie- eller timtjänst på 
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kulturskolan i Karlskoga. Musikskolan erbjuder undervisning i de instrument som 
ingår i rock- och popensemble, de vanligaste orkesterinstrumenten, akustisk gitarr, 
dans, drill och sång.      
 
Idén om samverkan från då till nu 
Några av lärarna menar att nuvarande utredning om samverkan och sammanslagning 
egentligen har pågått i bakgrunden under en lång tid och att det så att säga har varit på 
tapeten länge, flera gånger i olika omgångar och att det var femton år sen idén om 
samverkan (och/eller sammanslagning) kom upp första gången. En av lärarna berättar att det 
för cirka 15 år sedan kom in en företagskonsult som arbetade med att slå ihop företag till 
musikskolan i Degerfors möten med personalen inleddes. Vid denna tidpunkt avslutade en 
rektor (av outtalad anledning) sin anställning tidigare än vad som var planerat och valde att 
acceptera ett avgångsvederlag. Därefter fanns inte pengar kvar till att tillsätta en ny rektor 
och då tillsattes istället en platsansvarig på mycket liten tjänst vilket enligt läraren inte 
fungerade så bra. Ett halvår passerade och sedan framkom att en sammanslagning mellan de 
båda skolorna var på tal och några i kollegiet i Degerfors var då inne hos [rektor 2] i 
Karlskoga på dennes kontor. En av lärarna berättar att den dåvarande idén om 
sammanslagning ”…det här det hade gått så långt så att det skulle skrivas, att vi skulle 
skriva på någonting. Att vi skulle gå ihop eller någonting sånt där”, och vidare att denne inte 
tror att föräldrar och så vidare ”visste så mycket, det här pågick nog bakom kuliss… det här, 
det var nog inte så många som visste något” (F2 26:50). Läraren nämnde också att arbetet 
med sammanslagning nog inte så att säga skedde i smyg samt att detta var en turbulent tid i 
verksamheten och för lärarna vid Degerfors Musikskola. 

Därefter arbetade tre olika rektorer under den kommande tiden och det var stiltje i 
frågan om sammanslagning. Under två år (2002-2004) arbetade sedan ytterligare en rektor 
och under denna tid påbörjade Degerfors kommun ett omställningsarbete då man skulle 
spara 30 miljoner kronor. De olika nämnderna blev tillfrågade om hur stora besparingar de 
kunde genomföra. Samtliga nämnder utom Kultur- och utbildningsnämnden sade att de inte 
kunde genomföra några besparingar. Dåvarande rektor fick göra en konsekvensbeskrivning 
av att skära ner 20 procent rakt över på samtliga då anställdas tjänster medan det 
ursprungliga förslaget som gavs var att skära ner med 50 procent på hela verksamheten. 
Några av lärarna menar att det var den dåvarande rektorns förtjänst att det inte blev 50 
procents besparing rakt över verksamheten utan istället 20 procent på samtliga tjänster. 
Detta betraktas som mycket viktigt av dessa lärare för att musikskolan i Degerfors skulle få 
finnas kvar. Lärarna minne av hur det ”egentligen” gick till skiftar. En sak som framstår som 
tydlig är dock att det ledde till mycket stora protester från Degerfors invånare med 
marschaller och fackeltåg och demonstrationsplakat och så vidare. Många invånare och 
lärare med flera skrev insändare till de lokala tidningarna och Dagens Nyheter närvarade och 
uppmärksammade samt rapporterade från händelserna.  
 
Informationsmöte med politiker och rektorer  
Den tredje februari 2010 bjöd politiker från de båda kommunerna (kultur- och 
utbildningsnämnden Degerfors och Karlskogas kultur- och föreningsnämnd) samt de båda 
rektorerna in kollegiet vid Degerfors musikskola till ett informationsmöte om 
samverkansutredningen. Bakgrunden till utredningen om samverkan mellan de båda 
skolorna grundar sig på ett antal förhoppningar att genom samverkan och/eller 
sammanslagning kunna  
 
- hjälpas åt i svåra tider (ett minskade invånarantal i de båda kommunerna vilket resulterar i 
minskande elevunderlag för verksamheterna) 
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- ännu bättre stärka sig mot påtryckningar utifrån 
- utveckla ett förhållande där skolorna är parter och man tar med sig olika färdigheter och 
kompetenser in i samarbetet 
- se över möjligheter till utökad samverkan vilket betraktas vara till gagn för brukarna i de 
båda kommunerna 
 
Politiker framförde vid flera tillfällen under informationsmötet att utredningen om 
samverkan inte grundas i dolda krav på besparingar utan snarare enbart handlar om vad som 
kan betraktas som en ”stärkning av verksamheten som musikkommun”. En av politikerna 
avfärdade bestämt oro från personal att utredningen skulle ha några ekonomiska förtecken 
och andemeningen i det politikern sa under mötet var att utredningen absolut inte har något 
att göra med ekonomi.  
 
Vid tidpunkten för informationsmötet hade de båda rektorerna varit på ”studiebesök” vid ett 
antal musik- och kulturskolor där man sedan en tid tillbaka arbetat med samverkan i olika 
grader och i något av fallen också bestämt sig för att slå samman flera musikskolor i en 
gemensam organisation. [Rektor 1] förklarade under informationsmötet att några av de 
slutsatser de båda rektorerna dragit utifrån dessa ”studiebesök” bland annat var att  
 
- de små kommunerna varit vinnare gällande utökat utbud för brukarna 
- i vissa fall har personal blivit anställda vid den ”stora skolans” kommun och i några fall har 
samtliga lärare vid skolorna blivit anställda i ett kommunförbund  
 
Utifrån de erfarenheter och lärdomar de båda rektorerna drog av ”studiebesök” vid musik- 
och kulturskolor där organiserad samverkan mellan två och tre skolor pågått under en längre 
tid, lade de båda rektorerna fram tre alternativ på grader av samverkan. De tre graderna av 
samverkan har presenterats i denna undersöknings bakgrundskapitel men för tydlighets skull 
presenteras de återigen nedan. De tre förslagen såg ut enligt följande: 
 
1. Samverkan kring personal genom ”köp och sälj” enligt nuvarande modell.  
2. Som nivå 1 samt att avtal upprättas mellan kommunerna som ger barn och ungdomar helt  
eller delvis tillgång till respektive kommuns utbud.  
3. Samordning av all personal och verksamhet. Kommunernas musik-/kulturskoleverksamhet  
betraktas som en gemensam verksamhet. Barn och ungdomarna i kommunerna har tillgång till  
det samlade utbudet. Kommunernas åtaganden och ambitionsnivåer regleras genom avtal.    
 
Den grad av samverkan som de båda rektorerna förespråkade var alltså alternativ tre; en 
sammanslagning av de båda kommunernas musik- och kulturskolor vilka därefter betraktas 
som en gemensam verksamhet. 

Politiker förklarade under mötet att man nu skulle undersöka dessa tre alternativ 
närmare. Samtidigt uppgavs att det alternativ man förespråkar och arbetar vidare mot är 
alternativ tre; sammanslagning av de båda skolorna, vilket i sådana fall kommer resultera i 
en gemensam organisation. 
 
Utredningen om samverkan lades på is 
Under höstterminen 2010 lades utredningen om samverkan på is vilket främst berodde på att 
det efter valet till kommunfullmäktige 2010 blev politiskt skifte i Degerfors kommun. Detta 
påverkade utredningen om samverkan eftersom det var den föregående politiska majoriteten 
i Degerfors som initierade och bedrev utredningen om samverkan; den då pågående 
utredningen hade politisk bäring mellan de då styrande politikerna i Degerfors och 
Karlskoga.  
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En annan händelse som påverkade utredningen (eller kanske var det så att utredningen ledde 
till händelsen?), var att [Rektor 1] avslutade sin anställning vid musikskolan i Degerfors i 
slutet av vårterminen 2010. Denne ersattes av en tillfälligt tillförordnad chef vilken i viss 
mån är ansvarig för några av de arbetsuppgifter som [rektor 1] hade. [Rektor 1] var därmed 
inte längre delaktig i utredningen. En av lärarna menar dock att  
 

sen fick man ju veta det att [rektor 1] skulle vara kvar som… konsult och jobba med det här, men 
sen… (…) denne har ju inte blivit inkallad eftersom * utredningsarbetet har ju * lagts på is (…) 
[rektor 1] skulle hjälpa till med… det tror jag att denne har meddelat gruppen (lärarkollegiet) 
om, men det kanske inte… det kanske har skickats ut men inte mottagits hos alla möjligtvis 
(Intervju L8, 36:49).  

 
Det faktum att [rektor 1] avslutade sin anställning vid musikskolan i Degerfors har, som vi 
ska se längre fram i detta kapitel, oroat musiklärarna.  
 
Efter det blev politiskt skifte i Degerfors uttryckte lärarna vid Degerfors musikskola vid 
flera tillfällen, främst under veckomöten och arbetsplatsträffar (APT) men också under 
intervjuer och fokusgruppsamtal, att de önskade få besked i frågan om hur det nu skulle bli 
med utredningen om samverkan och/eller sammanslagning. Ursprungligen var tanken att 
den dåvarande politiska majoriteten skulle fatta beslut i frågan om vilken grad av samverkan 
man skulle ge klartecken för att utreda vidare men så blev det alltså inte.  
 
Ett visst intresse att återuppliva utredningen 
I mars månad 2011 hörsammade så den nya politiska majoriteten kollegiets önskan om 
besked i frågan om fortsatt utredning av samverkan och/eller sammanslagning mellan de 
båda skolorna. Då besökte den nuvarande ordföranden i kultur- och utbildningsnämnden 
kollegiet under en APT och inledde ett informellt samtal och en dialog med personalen om 
deras syn på hinder och möjligheter för samverkan mellan de båda skolorna. Detta var första 
gången (under denna utredning) som en politiker personligen besökte kollegiet i frågan. 
Innan detta skedde hade [rektor 2] vid flera tillfällen kontaktat nuvarande chef för Degerfors 
musikskola i syfte att försöka återuppliva utredningen.   
 
Utredningen avslutas 
Politikern framförde under APT:n att denne inte såg att det fanns någon anledning till 
sammanslagning mellan de båda skolorna utan menade att man i första hand skulle se över 
verksamheten vid musikskolan och satsa på att erbjuda brukarna en så bra verksamhet som 
möjligt för de medel som finns tillgängliga. I andra hand skulle man undersöka hur det är 
möjligt att utöka samverkan med grundskolan inom Degerfors kommun. Politikern menade 
också att man i framtiden eventuellt kan tänka sig att arbeta för utökad samverkan mellan 
musikskolan och kulturskolan.    
 
Under ett veckomöte i maj månad 2011 delgav nuvarande chef på musikskolan att denne och 
[rektor 2] träffat politikerna i KUN och motsvarande nämnd i Karlskoga för ett möte i frågan 
om samverkan. Nuvarande chefen bekräftade då vad som delgivits personalen under APT:n i 
mars månad 2011; att det inte finns någon politisk bäring för att arbeta vidare mot alternativ 
tre (sammanslagning vilket var det alternativ som dåvarande politiker givit de båda 
rektorerna i uppdrag att utreda vidare) eftersom detta alternativ skulle kräva antingen ett 
bildande av ett kommunförbund eller en gemensam nämnd.   
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Upplevelser, erfarenheter och reflektioner kring utredningen om samverkan 
Lärarna reflekterar kring hur idén om samverkan presenterades för dem och de verkar osäkra 
över detta då flera av dem säger för sig själva ”det kommer inte jag ihåg”, eller ”oj, det 
minns inte jag”: 
 

L1 Kan vara ett… ett APT (arbetsplatsträff) med [rektor 2] möjligtvis kan det ha vart det? För 
länge sen… möjligtvis. Eller om [rektor 1] har den?... 
L3 Var det inte [rektor 1] som drog i det? Jag funderar på det också när jag hörde det 
(Fokusgruppsamtal 1, 2:26).  

 
Lärare 1 tillägger: 
 
Jo det var, det var [rektor 1] baske mig! (a.a. L1, 2:58).  
 
Lärarnas minnesbild av när idén om samverkan presenterades för dem framstår som diffus: 
 

L3 Ja det var väl förra året (2009). 
L1 Mmm, vid den här tiden förra året var det… Då berättade [rektor 1] om… och [rektor 2] 
berättade samtidigt tror jag inne i Karlskoga om det, kanske det här skilde någon vecka på det 
som informationen kom ut. 
L3 Ja men de skulle ju på något möte? (…) 
L1 Javisst de berättade att de skulle på ett möte, ett inledande möte med politikerna, eller 
tjänstemännen var det kanske… 
L3 Ja 
L1 …från bägge kommunerna. 
L3 Undrar om det inte började redan våren innan nästan typ att dom, alltså [rektor 1] och [rektor 
2] i alla fall? (a.a. 3:06).  

 
Någon av lärarna drar sig till minnes att idén grundade sig i hot om besparingar: 
 

L3 Jaa, jag kanske ljuger nu jag vet inte faktiskt… 
L2 Nä jag kommer inte ihåg alls när det… hur det, hur det startade riktigt det här 
L5 Jag kommer inte heller ihåg… 
L3 Men grejen var väl att året innan (2008) där så blev det ju så mycket när det kom den här 
nedskärningsgrejen där då, när [rektor 1] hade suttit på det där mötet (…) …så hade de ju radat 
upp massa saker; ’det här ska dras, det här och det här och det här (ska sparas in på/skäras ned)’. 
Men sen så blev det ju ingenting på musikskolan då, vi klarade ju oss i princip helt oskadda det 
året. Men då tror jag att det blev så här att vi… att [rektor 1] började fundera mycket på det här. 
Ja, jag vet inte om det kanske kom från båda håll? Eftersom jag jobbar ju där och du (L1) jobbar 
där och L5 jobbar ju där och någon annan också… 
L1 Ja, men det kom ju samtidigt från båda cheferna (rektorerna) på olika… 
L3 Ja men presentationen kom ju samtidigt 
L1 Ja man skulle göra någon form av träff… om det nu är ett och ett halvt år sen eller ett år sen 
det vet jag inte. Men det låter ju nästan som att det kunde vart ett och ett halvt för det är ju ett bra 
tag sen 
L3 Som vi började prata om det ja 
L1 Mmm, första gången (a.a. 03:45).  

 
L7 vill också minnas att idén om samverkan ursprungligen grundar sig i besparingar: 
 

…det var ju mycket prat om (innan sommaren 2009) att vi skulle spara pengar och då var vi ju 
rädda för… och pratade vi ju om det här att vi kunde gå ut i skolorna och att vi kunde börja jobba 
skoltid ute i skolorna som musiklärare (…) så det var mycket prat om hur vi skulle lösa 
problemet för vi var jätteoroliga för våra jobb ett tag och då pratade man väl också om det här 
samarbetet med Karlskoga för det var så många som redan gjorde det (samarbetade). Om alla vi 
kunde göra det på något sätt och göra mer saker tillsammans för det var mycket saker som 
krockade med varandra hela tiden också (Intervju med L7, 09:44). 
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L7 menar alltså att idén om samverkan och samverkansutredningen grundade sig i ett svårt 
ekonomiskt läge i Degerfors kommun och att lärarna vid musikskolan i ett sådant fall då 
musikskolan skulle tvingas avveckla sin verksamhet, skulle kunna börja arbeta mer ute i 
grundskolan. I kombination med detta skulle man också utöka samverkan med Karlskoga 
kulturskola i syfte att öka chanserna för verksamheten att få finnas kvar. L7 menar att denne  
 

tror att det var där allting började men sen vet inte jag riktigt var det, alltså just beslutet (om 
samverkansutredning) togs… (…) men då ringde [rektor 1] och sa att lärarna skulle komma hit 
och ville att jag skulle komma hit för att vi skulle… att vi lärare skulle prata om för och 
nackdelar om det här, för att se vad vi tyckte (a.a. 13:32). 

 
L8 förklarar att denne först hörde talas om idén om samverkan under våren 2009. Angående 
hur idén om samverkan presenterades för denne funderar L8: 
 

Ja det var en jättebra fråga!… Jag tror att… att första gången jag hörde talas om det var på ett 
vanligt veckomöte (…) Eeh… och [rektor 1] hade liksom skrivit en punkt (om 
samverkansutredningen)… ja på dagordningen eeh och (…) vi hann liksom inte prata så 
jättemycket om det och… det blev lite såhär; ’jahaa?’ alltså jag hade inte hört talas om det innan 
och så… (Intervju L8, 8:58). 

 
L8 förklarar att denne inte minns vad [rektor 1] sa om utredningen om samverkan under 
veckomötet men uppfattade det som att ”det lät ju väldigt positivt så… som något väldigt 
bra” (a.a. 9:54). L8 utvecklar sitt resonemang och säger:  
 

sen när det liksom började dra igång på allvar och vi blev involverade i personalen och skulle 
säga vad vi tyckte och så… eeh då kom ju [en facklig representant] hit (…) och så fick vi liksom 
ställa frågor och… sådär då. Men då kändes det som att den allmänna uppfattningen var, och jag 
vet inte varifrån den kom men det var att det här var alternativet till att vi skulle få nedskärningar 
eller till och med läggas ned… så kändes det, liksom att de flesta tyckte… (a.a. 10:19).  
 

L8 bekräftar alltså att bakgrunden till idén om samverkan mellan de båda skolorna grundar 
sig i hot om besparingar. L9 menar att denne inte riktigt minns när och hur idén om 
samverkan presenterades men funderar ändå: 
 

Kan det vara ett och ett halvt år sen kanske (hösten 2009) jaa jag kan inte… det har ju pågått 
väldigt länge nu (Intervju L9, 4:57). 

 
L9 förklarar att det är svårt att minnas: 
 

Jag kommer faktiskt inte ihåg det om jag ska vara ärlig… för jag tycker liksom vi har varit i den 
här processen ett tag, eller ja den här… jag kan liksom inte komma ihåg det; ’den sa det’ eller 
hur det kom upp utan det vart ju i efterhand då att det kom från [en politiker], att det var ett 
förslag ifrån den personen så… det här med samverkan för det var ju många av oss som trodde 
då att det kom ifrån Karlskoga att det liksom de ville ”inta oss” om man säger då, men det var ju, 
men jag kommer inte nää… (a.a. 4:13) 

 
Som redogjordes för ovan, menar L9 att det efter det att idén om samverkan presenterades 
för lärarna framkommit att idén kom från en politiker i Degerfors; i februari 2010 besökte 
både politiker och tjänstemän från de båda kommunerna kollegiet vid musikskolan och 
presenterade då idén om samverkan för dem. L7 har dock inte uppfattat det som att idén 
kom från politiskt håll utan menar istället att idén kan ha kommit från någon i kollegiet vid 
musikskolan: 
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Nej det är det jag… nej det tror jag…. Neeeej. Det tror jag inte riktigt, eller vad? neeeej, nä eller 
det vet jag faktiskt inte! jag vet faktiskt inte riktigt vart det… riktigt eeh, om det är från oss eller 
om det är (I: vad menar du med oss?) nämen om det är vi som… har tyckt någonting och att 
[rektor 1] har gått vidare till [nuvarande chef] och, nääe det vet jag faktiskt inte! eeh. (I: Du vet 
inte om det finns något politiskt initiativ bakom idén till samverkan?) Nej… (Intervju L7, 32:40). 

 
L7 menar också att det kanske kan ha varit så att idén om samverkan växte fram ur det 
faktum att både lärare vid musikskolan i Degerfors och vid Karlskoga kulturskola i viss 
omfattning jobbar på både musikskolan och kulturskolan samt att detta också sker under 
väldigt olika avtal vad avser anställningsvillkor och löner. L7 tänker att idén om samverkan 
också kan ha kommit ifrån de båda rektorerna i förhoppning att komma till bukt med 
problem som uppstår i en sådan situation:  
 

Alltså det var så olika betalt och det var så orättvist liksom nu när vi ändå skulle göra saker 
tillsammans för att… det blev väl så med [de båda rektorerna] att de kanske bestämde att ’nu 
ska vi göra det här tillsammans’ och så blev det inte samma för oss alla… samma… ja. Så jag 
tror att det kan vara så för att det skulle bli samma för de flesta (a.a. 31:23). 

 
L8 menar att idén kom ifrån politiskt håll och förklarar att den dåvarande ordföranden i 
kultur- och utbildningsnämnden i Degerfors ”kom på idén om samverkan” och då 
kontaktade sin motsvarighet i Karlskoga. De samtalade om idén och presenterade den för 
respektive förvaltning och därefter ålades de båda rektorerna att gemensamt utreda frågan. 
De lärare som deltog i gruppsamtalen verkar emellertid osäkra på varifrån idén om 
samverkan egentligen kommer. Någon menar att utredningen om samverkan kan ha 
påbörjats på initiativ från tjänstemän i kultur- och utbildningsförvaltningen samt de båda 
rektorerna och någon menar att utredningen kommer från politiskt håll: 
 

L5 Ja… 
L1 Jaa, tjänstemännen också då att det var, att man skulle ha det där mötet, men om cheferna… 
L5 Ja alltså det kan ju komma från politikerna 
L1 Mmm 
L5 Direktiv alltså, det har man väl förstått att det kommit om samverkan, ökad samverkan. Sen 
formen för det hela det… 
L1 Så de hade väl några möten där de träffades och pratade om hur just hur man skulle bära sig 
åt… Det kom fram några förslag då hur man skulle kunna göra. Det presenterades ju hela tiden 
för oss efter hand (Fokusgruppsamtal 1, 5:20).  

 
Nedan följer lärarnas första reaktioner som de minns dem inför idén om samverkan. L1 
uttrycker en oro över ytterligare besparingar: 
 

Det var ju… det var väl massa olika saker man fick i skallen där det var ju… jag har ju varit med 
om organisationsförändringar genom mitt förra jobb så jag kände ju liksom lite kalla kårar sådär 
liksom att nu… nu ska det bli neddragningar och nu blir det sådana saker men. Så de frågorna 
kom ju fram ganska så snabbt liksom; ’ska det minskas på personal? Ska det slimmas nu igen? 
’Nu är man ute, nu ska man liksom va ute i kall luften nu igen’ men som de presenterade idén 
var det ju inte en besparingsåtgärd utan mer en effektiviseringsåtgärd och just med tanke på att… 
det som vi sa förut att vi hade ju haft ganska snåla vindar eller hot om snåla vindar året innan så 
då kanske det här var ett sätt att ändå behålla verksamheten på en nivå som var dräglig för 
Degerfors kommun (Fokusgruppsamtal 1 L1, 11:24). 

 
L1 berättar också att denne kunde uppleva tankegångarna bland personal på respektive 
arbetsplatser som väldigt olika. I Karlskoga upplevde L1 att upplevelserna var positiva kring 
idén om samverkan medan det i Degerfors mer var en känsla som kunde summeras i ”Nä 
inte nu igen”. L1 berättar också att just den känslan var dennes första reaktion på idén om 
samverkan: 
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... alltså det första intrycket var ju ändå att ’inte nu igen! nu ska det liksom, nu ska det dras ner här på 
kultursektorn men… (a.a. L1, 13:34).  
 
L2 instämmer med L1 om oron över ytterligare besparingar och menar att denne känner igen 
sig i L1´s oro. L2 talar också om en oro över hur den lilla kommunen (Degerfors) ska klara 
sig gentemot den större (Karlskoga): 
 

… du har ju sagt det mesta där egentligen men… det är klart man tänker ju till direkt sådär när 
det är stor kommun då jämfört med våran som är liten när man ska göra en sammanslagning så… 
kan man ju direkt tänka ’oj nu ska den stora kommunen äta upp den lilla’ * vilket * ofta sker i 
många andra sammanhang när man slår ihop saker, en är liten då äts ju… det är alltid den lilla 
förlorar så, det kan man ju se på alla saker som har gjorts att… och så kan man ju tänka ’blir det 
så här också nu då?’ Men det måste ju inte bli så, men det är ju det första man kan tänka på ’oj 
nu… försvinner vi i alla fall’ (a.a. L2, 14:58).   

 
L2 uttrycker att det för denne (och bland de övriga lärarna) finns en uttalad oro över hur det 
ska bli med var och ens tjänster: 
 

Men man vet ju aldrig ändå liksom i slutändan hur det kommer se ut för var och en eftersom det 
är så… inte så konkret än så vet man ju inte ’hur kommer det se ut?’ för det är väl det var och 
en är intresserad av ’hur blir det just för mig? Hur blir det med min tjänst? hur mycket kommer 
jag jobba? Kommer jag jobba mer, kommer jag jobba mindre?’ det är där i slutändan när det 
kommer ner så långt som det blir intressant. Och det är ju det man är rädd för att ’oj… jag drog 
kortaste strået, jäkl… aj f… jaha du…’ och så vidare ’det var bättre förr’ och så vidare. Det är 
det man inte vet, det är sånt där tror jag som skapar mycket oro… (a.a. 16:10). 

 
L3 reagerade istället så att denne upplever att chansen är större att få behålla jobbet om de 
båda skolorna slås samman och menar att sammanslagning är ett bra alternativ i tider då 
pengar går före kultur: 
 

det är alltid för och nackdelar så att säga och man vill inte att någon ska förlora nånting på det 
heller och så men… men om jag tänker ur min egen synvinkel på att, för jag vill ju behålla mitt 
jobb, det är ju prio ett för mig… jag vill inte förlora jobbet och då känner jag att då tror jag på 
det. Så om jag ska tänka rent egoistiskt på mig själv då så, ja då tror jag… därför så var jag 
ganska positiv till det från början. Eller är fortfarande positiv till det för jag tror att det… det är 
större chans för oss att få leva kvar, än att… för man ser ju hur det blir i småkommuner runt 
omkring (…) man ser det finns ingenting som är heligt längre utan man bara undrar… jaa, det är 
pengarna som styr. Det är pengarna som styr alltihop och det… det är lite obehagligt tycker jag 
att det… man känner verkligen att kultur det är ingenting som vi prioriterar längre i vårt 
samhälle och då kan det vara väldigt skönt om man skulle kunna slå ihop sig och bli lite starkare 
(a.a. L3, 17:35).   

 
Lärare 4 beskriver sin första reaktion som positiv med bakgrund i att denne uppfattar det 
som ett bra arbetsklimat i Karlskoga; L4 menar att det vore ett bra steg att ta, att samarbeta 
mellan de båda skolorna och att lärare i Degerfors skulle få ett stort utbyte av att lära känna 
Karlskogalärare och deras arbetsmetoder. L4´s första reaktion var också positiv eftersom det 
enligt denne aldrig varit tal om att någon av musiklärarna i Degerfors skulle tvingas till 
minskad omfattning i sina respektive tjänster: 
 

…alla lärare ska få behålla procenten (tjänsternas omfattningar), vi hoppas på ett positivt sätt att 
inte någon lärare ska… ja få mindre procent och… och vi hoppas att det blir bra för eleverna 
eftersom det är våra elever här (i Degerfors) som vi pratar om och det blir synd om flera barn om 
de tycker att det inte är trevligt att åka till kulturskolan i Karlskoga, och det kanske påverkar 
resultatet för dem och det blir mer negativt än positivt. Det tycker jag, men hur det blir i 
framtiden det vet vi inte (a.a. L4, 20:10).  
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L4 uttrycker ändå oro för hur det skulle bli för elever om det blir en sammanslagning mellan 
de båda skolorna. L7 berättar att det händer att kulturskolan i Karlskoga låter elever som bor 
i Degerfors börja i verksamheten på kulturskolan i Karlskoga. L7 ser det som att denne 
istället skulle kunna ha dessa elever i ”sin” verksamhet. L7 uttrycker också en oro över att 
ökad samverkan och/eller sammanslagning kan leda till att dennes elever börjar på 
kulturskolan i Karlskoga och som en effekt av det så att säga försvinner ifrån verksamheten i 
Degerfors. Dennes första reaktion på idén om samverkan var alltså: 
 

De kommer ta mina elever, för det är det dom gör nu. För det hade vi en diskussion om förut 
också… för jag får inte ta in elever från en annan kommun. Jag får bara ha i Degerfors alltså från 
Degerfors, och så är det inte i Karlskoga för de har massa elever från mig eller från Degerfors 
eeh… och det ifrågasatte jag till [rektor 1] och det tyckte denne var konstigt och det skulle denne 
prata med [rektor 2] om. Sen hörde jag ingenting om det (Intervju L7, 17:32). 

 
L8 uttrycker en liknande oro och första reaktion på idén om samverkan: 
 

Eeh.. den är ju väldigt blandad så. Lite orolig för hur det ska bli för eleverna alltså till exempel 
om [mitt ämne] skulle flytta till Karlskoga för då måste ju alla som går här i princip sluta för att 
dom… tar sig ju inte dit liksom, det är många som tar sig hit med cykel och så, så dom var jag ju 
lite oroad för (Intervju l8, 13:09). 

 
L8 berättar vidare om hur denne oroade sig för hur det skulle bli med dennes tjänst i 
framtiden och om huruvida en kollega i Karlskoga eventuellt så att säga skulle ta över L8´s 
tjänst. Dessa tankar gick så långt att L8 började fundera på att se sig om efter ett annat jobb: 
 

…så då började jag ju titta lite på jobbannonser och så… (a.a. L8, 14:42) 
 
L9 förklarar att dennes första reaktion på idén om samverkan i grunden var positiv men 
menar samtidigt att det kan vara lätt att, som lärare i en sådan situation som 
samverkansutredningen utgör, fastna i ett negativt tänkande. L9 beskriver att denne har både 
positiva och negativa erfarenheter om samarbete med kollegiet vid Karlskoga kulturskola 
och därför har svårt att veta hur denne ska förhålla sig till idén om samverkan. L9 berättar att 
de båda skolorna haft många olika typer av samarbeten genom åren och därför kändes idén 
om samverkan inte som någon nyhet: 
 

för att det här har ju liksom pågått i många, många år egentligen att man har förstått att 
Karlskoga kanske vill samarbeta, samverka med oss så att det (idén) kommer ju liksom inte bara 
såhär (nyligen) heller det gjorde det ju inte. För vi har ju haft massa samarbeten typ att [olika 
lärarlag] har gjort grejer vi har haft läger ihop och… vi har sovit över där och de har sovit över 
här och… så det kommer ju liksom inte som en blixt ifrån klar himmel eller någonting; ’men gud 
vad hemskt! nu kommer de och vill liksom…’ (Intervju L9, 5:59).  

 
L9 känner trots försöket och viljan till en positiv inställning en viss splittring mellan positivt 
och negativt tänkande på grund av att     
 

Eeh, för att man känner ju kraven härifrån från vissa håll att det inte ska vara något samarbete, 
eller samverkan (…) så att… (a.a. 12:42). 

 
L9 kan alltså varken svara ja eller nej på frågan om huruvida det kändes positivt eller 
negativt att höra talas om idén om samverkan.   
 
L5 menar inledningsvis att denne reagerade precis som L1 beskrev och kände ”jaha, inte nu 
igen!”. L5 refererar just till att verksamheten i Degerfors fått utstå många besparingar (och 



 48 

hot om besparingar) och att processen om samverkan och tillika idén om sammanslagning 
varit på tal innan samt att det för L5 finns en känsla av att det under de senaste åtta åren 
(2002-2010) verkar gå mer och mer mot samverkan och/eller sammanslagning. L5 oroade 
sig också för att verksamhet som bedrivs på musikskolan i Degerfors slutligen ska hamna på 
kulturskolan i Karlskoga: 
 

Eeh så att så kände jag det. Och sen tycker jag det handlar mycket om var det finns för 
alternativ. är alternativet att det ska läggas ner ja, då är det ju bättre att gå ihop med Karlskoga 
och försöka göra någonting, men om det inte är alternativet… då tror jag för Degerfors del att 
det inte är bra från den… alltså från den horisont då som jag kanske tittar då från [specifikt 
ämne] alltså inte min personliga för då kan det ju vara mycket bättre att gå ihop med Karlskoga 
men om man ser det att man ska bevara en [specifik ämnes tradition] i Degerfors… så tror jag att 
går man ihop med Karlskoga då kommer det att hamna där… (Fokusgruppsamtal 1 L5, 21:31).  

 
L5 menar alltså att stora delar av verksamheten i Degerfors riskerar att ”hamna” i Karlskoga 
och tänker att det beror på ”naturlagarna”. L5 ansluter också till de tankar L2 hade om att 
den stora kommunen kommer ”äta upp” den lilla: 
 

…det är (…) * naturlagarna * alltså att det är fler elever där, det är fler lärare där så att det 
kommer att dras… däråt… av sig självt egentligen. Alltså den lilla förlorar gentemot den stora 
och det är ju alltid så. Det finns ju många exempel på det när man har organiserat om saker och 
ting, inom sjukvård och allt möjligt (a.a. 22:25). 

 
Bakomliggande orsaker – anledningar och argument för samverkan  
Under denna rubrik vill jag lyfta fram de orsaker och anledningar till samverkan, samt de 
argument för samverkan som lärarna har uppfattat dels utifrån vad som sades under 
informationsmötet i Degerfors musikskolas aula (se vidare under rubriken Informationsmöte 
med politiker och rektorer sidan 40 ovan) och dels utifrån vad lärarna själva tror om detta. 
 
Lärarna talar om att politiker under ovan nämnda informationsmöte angivit att man genom 
samverkan och/eller sammanslagning kan göra vinster som handlar om  
 
- att vara en del i ett arbetslag (tillsammans med lärarna i Karlskoga) där både bred 
kompetens och spetskompetens kommer betraktas som viktigt 
- samordning av ensembler och orkestrar 
- att kunna erbjuda ett bredare utbud för elever ifrån båda kommunerna 
 
Samtliga lärare som deltagit i denna undersökning anser dock, och har uppfattat det som att 
idén om samverkan och/eller sammanslagning främst har ekonomiska förtecken. De lärare 
som deltog i gruppsamtalen var eniga om att så är fallet. De menar att bakomliggande 
orsaker till utredningen handlar om att 
 

L5 Spara pengar 
L4 Spara pengar 
L3 Jaa 
L5 För det har jag liksom hört lite fast det är lite ryktesvägen att [de båda rektorerna] har suttit 
och räknat ut hur många miljoner de kan spara på det här om de går ihop… med tjänster och så 
där. 
L1 Är det en huvudsak eller en bisak? det är det som är frågan, det vet vi ju inte riktigt, de säger 
ju att det inte är det, de säger ju att (L5 ja de säger ju det och politikerna säger ju det också) att 
det är andra samarbets… 
L3 Ja men rent krasst är det väl så det tror ju jag också, det är klart att det är pengar. Det är ju 
pengar som styr allting… det tror jag också att det är (Fokusgruppsamtal 1, 42:32). 
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L1 påminner de andra lärarna om att politiker vid mötet också talade om andra vinster som 
kunde uppnås genom samverkan, men denne kommer sen på att de flesta av dessa vinster i 
förlängningen också leder till ekonomiska vinster. L2 menar att det är självklart att 
samverkan och/eller sammanslagning i grund och botten handlar om ekonomiska vinster. 
 

L1 …det man fick höra var ju att det var sådana här ”vinster” alltså, sammanslagningsvinster, 
och det var inte bara ekonomiska utan det var liksom musikaliska… eeh personal, ja alltså när 
det gäller personal så är det ju förstås, nä men det är ju * en kostnad * men det är ju liksom, nä 
jag kände liksom inte att det var… de sa i varje fall så till oss 
L5 Nä de sa så  
L2 Jo, det minns jag med det var inte bara… de sa så. Men sen får man ju välja om man vill tro 
på det, det är en annan sak. Men de sa ju så rakt ut: det var inte några ekonomiska… de ville 
inte att det skulle ha med det att göra utan det var bara fördelar, sen får man ju tänka, läsa mellan 
raderna själv som det heter, men det var ju vad de sa… (a.a. 49:52). 

 
L6 menar att denne under mötet förstod det som att politikerna värnade om att de ville göra 
verksamheten vid de båda musikskolorna så bra som möjligt och då med fokus på ett brett 
utbud. För denne framstod det inte som att politikerna menade att utredningen vilade på 
ekonomisk grund men att det ändå fanns en känsla hos denne att ”det ekonomiska” låg i 
bakgrunden på något sätt. De andra lärarna håller med L6 och menar att politikerna borde 
berättat för lärarna att denna fråga faktiskt också handlar om ekonomi och att politikerna 
borde vara ärliga med det eftersom alla ändå förstår att så är fallet: 
 

L6 det känns ju lite ändå som att det fanns någonstans där också, så det vet jag inte riktigt om 
man… kunde, kunde tro på riktigt så att det var, bara de här samarbets… 
L1 Näääe 
L5 Neeej   
L6 …sen vet jag i och för sig inte det var ju ingen hemlighet att vi lever under det, så det var ju 
inget nytt för nu jag menar det har vi ju levt under länge så att 
L3 Men det som jag tycker är ganska konstigt är att man inte pratade om det (ekonomiska) då. 
Det kan jag tycka var ganska konstigt, att man typ förnekar det typ att: ’ååh det var bara kulturen 
i centrum och’… 
L6 Mmm  
L5 * Mmm * 
L3 …alltså att man, istället för att egentligen prata om det faktiska att ’vi sparar ju en del pengar 
om vi slår ihop oss’ administrativa kostnader och sådana saker att det är en förlängning 
egentligen av…  
L5 Mmm 
L3 …att få kulturen att leva i det här området. Alltså det förvånar mig ganska mycket att de inte 
pratade någonting om det för det är ju så genomskinligt det är ju självklart på något sätt 
L5 Jaa, ja… 
L6 Jag kan väl tro på att liksom att initieringen, okej att det var så att tänka… att tänka liksom att 
det skulle bli bra för eleverna, det kan väl… det kan jag tro på…  
L3 Jojo, absolut  
L6 …men det känns ändå liksom lite… 
L3 Men man (politikerna) kan väl ändå säga liksom att: ’en positiv * följd * i det hela är ju att vi 
sparar en del pengar på det’ 
L2 Jaa, ja precis 
L3 Det… det förvånar mig ganska mycket… 
L2 Javisst! 
L3 …att dom liksom förnekar det så starkt på något sätt 
L2 Om de säger: ’vi kommer spara en hel del här och det tycker vi är bra’ det skulle de kunna 
säga, ’det blir en besparing och det är klart det tycker ju vi givetvis är bra att det blir det, men det 
är inte det som är i första men…’ jag menar det kan dom ju lika gärna säga 
L6 För jag menar det skulle ju inte vi tycka var något konstigt egentligen 
L2 Nä, näe 
L6 Det förstår man ju också 
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L2 ’Å det behöver vi, den besparingen så att säga så det passar oss väldigt bra’ (…) men det är 
klart att * de har inget emot att det sparas pengar, det vet, det vet vi ju, det förstår vi ju * 
(Fokusgruppsamtal 2, 12:44). 

 
L9 menar att det ekonomiskt svåra läget i kommunen hänger över denne hela tiden: 
 
Ja det är ju en känsla som man har hela tiden just eftersom läget är som det är, det är jätteläskigt. Man vet inte, 
det är så mycket pengar som fattas och nu när det [blev politiskt skifte] och de (politikerna) ska ha kvar 
Strömtorpsskolan, (så är det) ännu mer pengar, mer miljoner ändå som ska sparas inom kultur- och 
utbildningsnämnden så det är... jätteläskigt (Intervju L9, 16:46) 
 
L8 menar att politikerna säger att samverkansidén inte döljer ett sparförslag och menar att 
det är en trend att samverka nu för tiden. L8 menar att oavsett om idén bakom samverkan är 
att spara pengar eller ej så räknar politikerna med att spara pengar som en effekt av 
effektivisering. L8 ifrågasätter vad som egentligen lockar politikerna mest och påminner om 
att det kan komma nya oväntade administrativa kostnader ur samverkan och/eller 
sammanslagning:   
 

Man ska samverka och liksom ’bli starka tillsammans’ och så men samtidigt så undrar man ju 
ändå för att… ja, det kommer ju förmodligen att spara pengar (I: som en effekt av det menar du?) 
Jaa, och då undrar man ju vad det… vad den främsta moroten är? om det är att samverka och 
erbjuda eleverna ett mycket rikare utbud och så eller om det är att spara pengar eller om det är en 
kombination, och vad som väger tyngst. För att… eeh det, alltså det här med att och kunna 
samarbeta och erbjuda bättre service det är ju kanon bra men också om man ska kunna arbeta (i) 
eller erbjuda den servicen i båda kommunerna då krävs ju en organisation och där kanske man 
inte sparar så mycket pengar på jag vet inte (Intervju L8, 19:19). 

 
I anslutning till den diskussion som fördes under fokusgruppsamtalen om att en 
bakomliggande orsak till samverkan är ett svårt ekonomiskt läge i de båda kommunerna, 
diskuterar lärarna också att en anledning till att idén om samverkan och/eller 
sammanslagning uppkom, grundar sig i ett minskande elevunderlag då främst i Degerfors 
kommun. L3 menar att ett minskande elevunderlag är ett reellt problem och att det kommer 
bli svårare och svårare för musikskolan i Degerfors att bedriva verksamhet i takt med att 
elevunderlaget i framtiden minskar:   
 

L3 …sen också att det är ett vikande elevunderlag här. Hur många var det dom sa? 60 i ettan 
(årskurs ett) eller vad var det? 60 elever? 
L1 Mmm, hmm… 
L3 Då ska vi ta många av dom för att vi ska behålla det vi har idag så att säga. Om man ser på 
framtiden. Ser man det på tio års sikt så… ja… hur många elever finns det kvar så att säga? 
L1 Mmm, hmm… (Fokusgruppsamtal 2, 43:07). 

 
L3 ser det som att ju mer elevunderlaget minskar i kommunen desto större procentuell andel 
av det befintliga elevunderlaget måste musikskolan rekrytera mot vad man gjort innan: 
 

L3 Jag vet (att) som [rektor 1] räknande så räknade denne att vi kanske tog tjugo procent… av 
det befintliga elevunderlaget. Och sen så… och då när det då minskar så pass mycket så räknar 
jag väl som att… jag menar då ska man helt plötsligt, då ska man börja ta trettio fyrtio procent av 
elevunderlaget och få dom att spela (Fokusgruppsamtal 3 L3, 50:24). 

 
L9 menar att ett minskande elevunderlag har varit ett av de argument som lyfts fram av 
politiker som en anledning till samverkan och att om samverkan utökas hoppas politiker att    
 
Eeh man (lärare) kan få hela tjänster, eleverna kan få större grupper att spela i, och… ja sådana saker (Intervju 
L9, 14:32).  
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L9 menar att denne, precis som politikerna, ser att det är ett minskande elevunderlag (både i 
Degerfors och Karlskoga) och att detta blir ett problem för musikskolan och ortens övriga 
fritidsaktiviteter efter som man i en sådan situation så att säga konkurrerar om samma 
deltagare:  
 

Jo men så är det ju (ett minskande elevunderlag)… det går ju nedåt, det gör det ju och just det att 
då är det ju just att alla aktiviteter finns ju kvar här som (exempelvis) fotboll, volleyboll och 
alltihop och musikskolan, vi konkurerar ju om samma ungar… så att det är ju svårare men… eeh 
ja… det är väl färre befolkning i Karlskoga med mot vad det var för tio femton år sen så det 
sjunker ju det med så dom har väl kanske lite samma dilemma som vi fast inte lika… kraftfullt 
som här, ungdomarna flyttar ju. (…) Järnverket går ju inte bra, de har ju en massa varsel på gång 
så att det vet man ju inte vad det för med sig, att folk blir uppsagda de kanske flyttar så att det… 
(a.a. 19:02). 
 

L9 menar att det förmodligen inte går att komma runt ett minskande elevunderlag genom att 
arbeta mer med rekrytering:  
 

…jag tror inte det för när vi är ute och rekryterar så… (…) det blir ju att man slåss om samma 
elever… jo men jag tror att det är svårare när det är färre elever om man ska ha kvar samma 
lärarantal och alltihop (a.a. 20:22). 

 
L7 framför att ett minskande elevunderlag inte nödvändigtvis behöver vare ett problem för 
Degerfors musikskola om man vid kulturskolan i Karlskoga lät bli att ta in elever från 
Degerfors i sin verksamhet. L7 menar att om det funnits någon typ av regelverk mellan de 
båda skolorna då man bestämt  
 

att man bara får ta in sin egen kommuns elever och eeh… att… att man hade fått lite pengar att 
kunna satsa, eller alltså att man kanske hade fått lite hjälp utifrån; ’hur ska vi göra för att satsa på 
det här?’ så tror jag att vi hade klarat det ändå, utan att (samverka)… (Intervju L7, 49:26). 

 
L7 menar alltså att trots det faktum att elevunderlaget i Degerfors kommun sjunker så skulle 
antalet elever i musikskolan kunna öka; verksamheten vid musikskolan kunna behållas eller 
kanske till och med utökas om anslagen till musikskolan ökade. I kombination med detta 
skulle man enligt L7 också kunna fundera över hur musikskolan profilerar sig och sina 
anställda och hur man arbetar med PR: 
 

Det kan ju vara ett (ses som ett) tvång att göra en sammanslagning eller så måste man våga satsa 
på musikskolan och försöka liksom fiska elever hit. Det måste ju bli något med den här skolan 
som gör att man vill gå här. Men då måste ju kommunen satsa. (I: Någon profilering då eller?) 
Ja men liksom… vad vill folk… vad vill dom ha!? Ja men… alltså det är mycket som lurar ögat 
också, ja men rusta upp huset! Sätt inte ut A4-lappar med blå text. Vi måste satsa då kanske med 
affischer eller vad som helst, vi måste presentera oss som lärare. ’Vad är du som lärare? Vad har 
du gått för utbildning? Vad har du för liksom, är du pedagog?’ Ja men står det, då litar jag ju på 
det och att du är bra! Liksom att det är snyggare… att man säljer sig lite, och att man gör 
snyggare runt omkring det, tror jag. Byt namn! Det behöver inte heta musikskola längre!? Det 
kanske… vi behöver kanske en ny logga? Det kanske är nåt som måste förändras för att folk 
ska… ja men man blir lite hemmablind kanske!? (a.a. 1:04:49). 

 
L8 funderar i liknande banor som L7 och menar att det trots ett minskande elevunderlag i 
kommunen finns ett samband mellan minskade resurser till musikskolan, rekrytering och 
elevantal i musikskolan. L8 menar att man inte kan  
 

komma undan att det har fötts mycket färre barn i Degerfors de senaste åren, de har fått tagit bort 
klasser och så men det finns ju fortfarande tillräckligt många barn för att vi ska få liksom… full 
ruljans här ändå inbillar jag mig (…) jag vet inte vad som har hänt egentligen men de (lärare) 
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som har varit här längre säger ju och det tror jag också att det är… det är ju en effekt av att man 
har gjort nedskärningar… man hinner liksom inte… man får liksom (som lärare på musikskolan i 
Degerfors) koncentrera sig på de elever man har, hinner inte rekrytera lika mycket och det är ju 
säkert, det är en del av förklaringen men sen också… får man igång en verksamhet som liksom 
är tillräckligt många elever så säljer den ju lite sig självt på något vis också (Intervju L8, 51:19). 

 
L8 menar alltså att om man satsar ekonomiskt och på andra sätt på den verksamhet som 
bedrivs i Degerfors samt får undervisa de elever som faktiskt bor i Degerfors så skulle det gå 
att ”hitta tillbaka” till en fungerande verksamhet igen: 
 

…får vi bara liksom ordning igen på och fart på våran verksamhet så… så klarar vi oss väl ändå 
* känns det som * (…) och det har varit så också att under en lång tid att elever eller barn från 
Degerfors går i verksamhet i Karlskoga, också… (a.a. 58:29). 

 
L1 förklarar att som denne förstår det så är även frågan om elevunderlag och antal elever i 
verksamheten en fråga om att politiker ser en möjlighet i att spara pengar eller kanske 
snarare göra av med så lite pengar som möjligt på en verksamhet. L1 menar att denne inte 
förstår varför politikerna inte vill satsa i de fall då det är ett ökande antal elever i 
verksamheten: 
 

Man (politiker) kan skylla på att det finns ett sviktande elevunderlag för att kunna dra ner (på) en 
verksamhet, men när man ser tvärtom att det är kö här och där så blir det ändå inte att man tänker 
sig; ’ja men då anställer vi fler människor, då ökar vi verksamheten’ det är så jag menar det finns 
ingen… det är så cementerat på något vis och man bestämmer sig för en nivå och sen så ligger 
det där, det är ju… (…) hur tänker politiker när det blir minskat elevunderlag och det där, det har 
liksom det ska ligga till grund för en sammanslagning så är det hur tänker man? varför tänker 
man inte tvärtom då liksom när man i Karlskoga har köer? (Fokusgruppsamtal 3 L3, 47:12).  

 
De båda kollegierna träffas  
Som beskrivits ovan träffades lärarna från de båda skolorna vid ett tillfälle efter 
informationsmötet med politiker och rektorer. Träffen initierades och planerades av de båda 
rektorerna och mötet ägde rum i syfte att lärarna gemensamt skulle få tillfälle att fundera 
kring hinder och möjligheter för samverkan mellan de båda skolorna. Under mötet fick 
lärarna från de båda skolorna lära känna varandra genom att respektive lärarlag (exempelvis 
träblås, bleckblås, dans och så vidare) presenterade sig för samtliga lärare, beskriva sina 
arbetsområden, arbetsuppgifter samt hur de arbetar rent praktiskt. Några av de lärare som 
deltog i gruppsamtalen berättar om mötet som något mycket positivt: 
 

L3 det var ju bra oavsett om vi skulle slås ihop eller inte så att säga 
L1 jaa 
L5 ja för samarbete 
L3 det var en väldigt bra grej (…) det var ju bra att få reda på… eller jag tror framförallt för 
Karlskoga-personalen att (få) veta exakt vilka som jobbar här och vad vi gör och vad vi har för 
verksamhet ja och för (oss) att få se vad alla gör där borta och… 
L5 Jaa 
L1 Mmm. Jag fick en känsla av att dom… dom flesta kommenterade; ’vilka trevliga lokaler, vad 
roligt vad trevligt det var och liksom vara där’ 
L2 Jaa, jag hörde mycket sånt också att dom var väldigt positivt inställda, trevligt att vara här 
och trevligt att träffa oss och trevligt över huvud taget… 
L1 Mmm 
L2 …att de upplevde det väldigt positivt de jag pratade med i alla fall att det var väldigt kul; ’vad 
bra ni har det här och det skulle vara väldigt roligt att jobba med er det ser vi fram emot och…’ 
L1 Mmm, ja 
L5 Ja det var väldigt positivt (Fokusgruppsamtal 3, 3:50). 
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L3 och L5 berättar att de flesta lärare på musikskolan träffat många av lärarna vid 
kulturskolan sedan innan och att träffen handlade om att få lära känna varandra lite närmare. 
L1 berättar att  
 

vi visste ju i stort sett vilka personer vi är men det är ju intressant också att få reda på vad man 
står för, vad man gör så det var bra att man fick koll på det (a.a. L1, 6:45). 

 
En tanke från de båda rektorerna var att lärarna efter de presenterat sig för varandra skulle 
sätta sig i blandade grupper (vilka rektorerna delat in lärarna i) och tillsammans fundera 
kring hinder och möjligheter för samverkan och därefter gemensamt åka och äta lunch. 
Enligt några av lärarna höll inte den tidsplanen; det blev stressigt att hinna med 
presentationen av respektive lärarlag. L7 berättar att 
 

…när lärarna var här då tog hela den här tiden åt att varje… att vad ska man säga varje ’del’ 
(lärarlag efter inriktning) skulle presentera sig, vad de hette och vad de gjorde (Intervju L7, 
38:02). 

 
L8 bekräftar att tidsplanen för mötet inte höll och att mötet blev 
 

tidsmässigt krystad för att vi skulle ju träffas här i aulan då och presentera våra verksamheter 
(vi) hade fått strikta förhållningsorder om att det skulle vara högst tio minuter per grupp och så… 
ja då fick vi… (…) (jag) hade liksom nästan tajmat så att det inte skulle överstiga tio minuter och 
sen kommer det andra som kanske inte gjort det och (…) liksom ja… det tog väldigt lång tid 
(Intervju L8, 25:31). 

 
Efter presentationen av respektive lärarlag var färdig begav sig lärarna och de båda 
rektorerna direkt till platsen där man skulle äta. Där diskuterades hinder och möjligheter för 
samverkan, i grupper över lunchen. Denna diskussion ägde alltså rum vid matbordet istället 
för på musikskolan i Degerfors som det ursprungligen var tänkt.   
 
L8 berättar att 
 

de som hade organiserat det hela drabbas lite av panik när de insåg att; ’vi kommer liksom inte 
hinna’ (…) grupparbetet hann vi inte med alls, presentationerna drog ut lite över lunchtiden (…) 
(vid platsen för lunchen) fick vi sitta i de här grupperna och prata samtidigt som vi åt och det var 
inte sådär jättebra för det är inte den bästa lokalen att sitta och prata i för det slamrar, man hör 
alla liksom runtomkring (…) så det tyckte jag inte vart så lyckat (a.a. 26:17). 

 
Under lunchmötet skrev en lärare i respektive grupp ned gruppens gemensamma tankar om 
hinder och möjligheter för samverkan och dessa lämnades sedan in till de båda rektorerna. 
De lärare som deltagit i denna undersökning uppger att de inte vet var dessa nedskrivna 
tankar därefter tagit vägen men L7 och L8 förklarar att de antar att materialet blivit 
sammanställt av de båda rektorerna men menar att lärarna dock inte fått någon återkoppling 
eller respons på dessa tankar. 
 
Med perspektiv på idén om samverkan 
Nedan följer lärarnas tankar om idén om samverkan som de minns dem när det passerat 
cirka ett och ett halvt år från det att de först hörde talas om den. L7 menar att efter mötet 
med kollegiet från Karlskoga var denne inte längre orolig för att dennes elever och tjänst så 
att säga skall försvinna till kulturskolan i Karlskoga. Denna vändning i L7´s resonemang 
grundar sig i vetskapen om att denne har en högre utbildning och därmed högre kompetens 
än lärarna som undervisar i samma ämne som L7. Som L7 förstod under ett samtal med 
[rektor 2] gällande dessa frågor uttryckte [rektor 2] ett intresse för att det 
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skulle det vara bra för dom om jag kom för då kunde man byta lite vad ska man säga… område 
eller sådär att om nu jag har gått och lärt mig med inriktning mot [speciell inriktning] som man 
kanske inte har gjort där då… att de skulle (resonera) ’tänk att sätta mig där och göra så och så’ 
och sen kanske jag sa mina tankar då att jag kan ju tycka att har man underlaget då skulle man 
kunna ha olika [inriktningar] här också men att vi lärare åker lite fram och tillbaka (Intervju L7, 
24:26). 

 
L7 ser nu mer positivt på idén om samverkan och känner att det ska bli spännande att se hur 
dennes tjänst utvecklas om det i slutändan blir ökad samverkan mellan de båda skolorna: 
 

sen tror jag med att man får inte tänka att det blir sämre heller utan att det kanske blir bättre tror 
jag… Så att jag tänker annorlunda där (mot vad jag gjorde förut) att… just att om det blir något 
samarbete av något slag att det ska liksom bli spännande att se liksom hur… vart man hamnar 
och, för att som jag uppfattar det så är det inte säkert att jag kommer att hamna här (i Degerfors) 
helt totalt… i så fall… (a.a. 26:11). 

 
L8 menar precis som L7 att denne inte längre är så orolig för hur det ska bli med dennes 
tjänst i framtiden och inte heller kring huruvida en kollega i Karlskoga eventuellt så att säga 
skulle ta över L8´s tjänst. L8 uttrycker däremot att oron 
  

för hur det skulle bli rent logistiskt eller vad man ska säga med elever och så den finns ju kvar 
(Intervju L8, 15:18). 
 

L8 menar också att denne nu oroar sig för hur det ska bli med avgifter (för verksamheten) 
för Degerforselever om det blir så att verksamhet flyttas till Karlskoga eftersom det enligt 
L8 är dyrare att delta i verksamhet där. L8 förklarar att det i Karlskoga är ett annorlunda 
rabattsystem för om en elev deltar i flera aktiviteter:  
 

…det har jag funderat på ganska mycket faktiskt för att (…) det blir ju… 100 procent dyrare (i 
jämförelse med Degerfors) (a.a. 16:35). 

 
L8 förklarar vidare att det i Karlskoga inte finns något  
 

sådant där liksom ”tak” så vitt jag vet; vi har ju det här om man kommer upp i 1200 kr per termin 
så går man på resten gratis (a.a. 1:06:24),  

 
och vidare att 
 

…Karlskoga, de har ett rabattsystem som, går du på en verksamhet och börjar på en ny då blir 
det… ja, en procentsats i rabatt på den kursen, går du en tredje så blir det mer rabatt på den, så 
det blir liksom mer rabatt på varje kurs du går men ändå plockar du ju ihop så att det kan nog bli 
några tusen på en termin om man går på mycket… (a.a. 1:06:38). 

 
L5 uttrycker att denne står fast vid tanken om att delar av den verksamhet som bedrivs på 
musikskolan i Degerfors slutligen ska hamna på kulturskolan i Karlskoga. L5 förklarar att 
denne nu är än mer övertygad om att så kommer bli fallet om utökad samverkan och/eller 
sammanslagning genomförs. L3 menar som svar på L5´s tankar att om det visar sig att 
verksamheten successivt hamnar mer och mer i Karlskoga så är det något som måste 
diskuteras i de olika arbetslagen och tillsammans med [rektor 2]. L3 talar också om 
samverkan i termer av sammanslagning och menar att om sammanslagning av de båda 
skolorna i slutändan inte blir av riskerar musikskolan i Degerfors att i värsta fall bli nedlagd. 
L3 menar därför att det är av stor vikt att sammanslagning genomförs. L3 berättar att denne 
känner  
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nästan att det är nästan ett krav typ som att, jag känner det som att… Jag blir orolig för hur… 
orolig för hur det ska gå så att säga om vi inte gör det så att säga, om det bara det kanske 
kommer så snabbt va om beslutet (om ökade besparingar eller nedläggning) kommer så fort så vi 
hinner inte göra någonting ’pang pang pang’ och så är vi borta på något sätt. Det är jag rädd för 
att det ska… att vi ska stanna av om vi inte (genomför samverkan och/eller sammanslagning) 
(Fokusgruppsamtal 1 L3, 29:52). 

 
L2 menar att det enda man kan göra just nu är att avvakta och se vad som händer i 
utredningen om samverkan och menar att personalen inte fått någon egentlig information 
sedan den nya politiska majoriteten tog över den politiska styrningen av Degerfors: 
 

nu får vi se vad det ska bli av det här, helt enkelt var det tar vägen hur det är tänkt så att man kan 
reagera mer på det liksom, vi vet ju ingenting egentligen… faktiskt… så att… 
(Fokusgruppsamtal 1 L2, 37:43).  

  
L1 menar att en sak som denne oroar sig för nu, mer än förut, är att det inte finns någon som 
kan ”föra Degerfors talan” i frågan om samverkan. L1 menar (och antyder på detta sätt) att 
[rektor 1] är välkommen tillbaka som konsult i frågan om samverkan eller att kollegiet i 
Degerfors får en ny person som kan hjälpa dem att driva frågan vidare: 
 

…vi måste alltså vi borde ha någon som så att säga är insatt i våran sak… det skulle vara väldigt 
tråkigt om [rektor 1], det skulle vara väldigt bra om denne kunde fortsätta och göra färdigt det 
här, eftersom denne känner till mest om verksamheten eeh men… Jag känner att redan när 
[rektor 1] gick till grundskolan (började arbeta som rektor vid en grundskola) att denne liksom 
släppte på nåt vis ansvaret för oss, att vi skulle behöva ha nån stark kvinna eller man som kunde 
stå upp för oss här och vara med i förhandlingarna och vara med i snacket. Det känner jag som 
en oro nu mera än vad jag kände då, men… (a.a. L1, 38:38). 

  
L4 och L9 uttryckte inga tankar om hur de ser på idén om samverkan sedan en tid passerat. 
 
Om delaktighet och möjlighet att påverka  
L3 berättar att denne, innan idén om samverkan kom upp officiellt samt innan mötet med 
politiker i aulan och innan lärarna på de båda skolorna träffades, talat en del med [rektor 1] 
om dennes idéer, tankar och funderingar kring samverkan under informella samtal. L3 
menar att [rektor 1] var  
 

L3 …fundersam hur vi skulle göra med det här med ekonomin (…) och då vet jag att vi pratade 
om det typ… sammanslagning. (…) Om man tänker delaktighet där [på det sättet] så att säga, då 
vet jag att vi pratade om det… om tankar och så. 
L6 Annars så tänker väl jag på den här dan som du (syftar på L3) nämnde då, när vi träffade de 
från Karlskoga och… satt i grupper och liksom… presenterade för varandra vad vi höll på med 
och sådär… så det är väl det konkreta man tänker på så… eller som jag tänker på i alla fall  
L3 och när vi åt lunchen (med de andra lärarna) 
L5 nä men, för då (vid tillfället för lunchen) var det (utredningen om samverkan) ju redan då 
(L1: på gång) på gång så att säga… 
L3 Ja precis 
L5… det var ju inte att man var delaktig i processen… (Fokusgruppsamtal 2, 2:44). 

 
L1 håller med L5 och säger att innan informationsmötet med politiker och innan mötet med 
lärarna i Karlskoga  
 

…då hade ju de [de båda rektorerna och politiker] redan varit igång så att… innan dess var det 
väl ingen av oss med, formellt som liksom var inblandad i det (a.a. L1, 5:06).  
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L3 håller med L1 och menar samtidigt att det inte varit så att politiker och de båda 
rektorerna fattat ett beslut om att genomföra en sammanslagning mellan de båda skolorna 
men förklarar ändå att denne känner det som att lärarna inte fick vara särskilt delaktiga i 
processen innan informationsmötet och mötet med lärarna. L3 menar att idén om utökad 
samverkan först presenterades för lärarna och därefter fick de möjlighet att delge vad de 
anser i frågan: 
 

L3 Ja alltså det var ju inte att, ett beslut som, alltså vi hade ju ingen handuppräckning; ’ska vi 
slås ihop med Karlskoga?’ (Samtliga skrattar: * Neej! *) * Vi hade ju inget sånt utan * det kom 
ju bara typ att… (L5 Det presenterades…) det presenterades och sen så, vi hade ju ingen… sen 
kom ju våra reaktioner så att säga, men innan det så var det ju inget prat i, eller som jag kommer 
ihåg i kollegiet i alla fall, mer än kanske i fikarummet… (…) men det är det enda… (a.a. L3, 
25:19). 

 
L6 har en annan syn på vad delaktighet i processen kring utredningen om samverkan 
och/eller sammanslagning innebär. L6 menar att det att få information om hur utredningen 
förlöper också kan betraktas som delaktighet: 
 

Men… som jag känner alltså; delaktighet i processen det är ju att få information också om vad 
som händer så… och det tycker väl jag att vi har… ja jag tycker att… jag känner att jag är 
tillfreds med på det sättet som vi har fått… vi har ju vetat om liksom, det är ju inget 
hemlighetsmakeri så utan vi har ju liksom vetat vad som är på gång liksom med… ja… Att de 
(rektorer och politiker) ska träffas för att… och sen att de åker och kollar på skolor och sen har vi 
fått återkoppling från det och sådär så att… Det har ju varit delaktighet så. Det kändes i alla fall 
som att de… å speciellt politikerna då när dom kom hit första gången, att de var noga med att vi 
skulle… känna så. Så att det var liksom inte bara så här (L5: Pang bom och sen är det, nää så var 
det ju inte) att från en dag så är det såhär till (beslut om samverkan) … utan… vi hade ju 
liksom… för information är ju också delaktighet (?). Eller, det förstår väl… eller det förstår väl 
jag med att jag inte kan sitta med i gruppen utan några måste ju liksom… ja, man kan ju inte 
vara med så kanske, utan några måste ju… leda själva processen…(a.a. L6, 8:31). 

 
L6 menar alltså att denne inte är missnöjd med det sätt på vilket lärarna fått information om 
processen kring utredningen om samverkan och/eller sammanslagning. L6 tänker att 
samtliga inblandade inte kan vara med i processen utan att man måste ha en ledning som 
huvudsakligen ansvarar för utredningen.  
 
L3 menar dock att denne inte känt det som att denne varit delaktig i processen kring 
utredningen om samverkan och/eller sammanslagning och L5 håller med: 
 

L3 för jag kan ju känna att man inte har varit… ja… delaktig över huvud taget. Eller jag har då 
inte känt att man har kunnat påverka beslutet någonting, ingenting så att säga 
L5 Näe, för mig så känns det som att [de båda rektorerna] hade bestämt sig rätt så bra, * på ett 
tidigt stadium *   
L3 Jo men, ungefär typ så, det var väl ändå så det lades fram på något sätt… (a.a. 19:00). 

 
L3 tillägger, och några av lärarna håller med, att det för den eller de som känner att de inte 
varit delaktiga i processen finns en stor risk att känna sig ”överkörd” och upplever det som 
att 
 

tappa lite styrfart som jag känner i alla fall att man har gjort. Eller jag har gjort det, nu när 
[rektor 1] slutade och, att det blir liksom en slags svävande verksamhet, kan jag känna lite grann, 
att man på något sätt hänger i luften lite grann 
L6 Jo men det gör det ju… 
L2 jo men det gör det ju 
L6 …jättemycket nu, och det är ju både att [rektor 1] slutade och att det vart politiskt skifte som 
gör att…  
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L2 Ja 
L6 jag menar allt står ju still i kommunen, så… och sen försvann [rektor 1] och sen vet vi ju 
inte… (a.a.19:55). 

 
Lärarna diskuterar i samband med detta också huruvida [rektor 2] eventuellt ensam kommer 
arbeta för och försöka driva vidare utredningen om samverkan och/eller sammanslagning. 
L6 menar att om det händer måste lärarna vid musikskolan säga ifrån till politikerna och 
verkligen försöka att påverka och göra sina röster hörda: 
 

…vi kan ju själva säga vad vi tycker och liksom föra fram. Vi har ju liksom våra fackliga vi har 
våra eeh…  det hänger ju på mig själv också. Om jag vill liksom… Jag behöver ju inte bara säga 
’nää, men jag har ju inte varit delaktig liksom, jag har inte fått chansen…’ nämen ta chansen då! 
så känner jag (a.a. L6, 21:19). 

 
L3 och L5 menar dock att det finns en känsla av att utredningen om samverkan och/eller 
sammanslagning bedrivits ”ovanför personalens huvuden” men L6 håller inte med. I 
samband med detta följer en het diskussion om huruvida möjligheten har givits att göra sin 
röst hörd. L3 menar att denne inte känner att så är fallet och förklarar att denne (som också 
framfördes ovan) inte upplevt delaktighet i processen kring utredningen om samverkan. L3 
menar snarare att det alternativ om sammanslagning som de båda rektorerna drev 
presenterats för personalen som ett beslut: 
 

L3 …det kom ju mer som ett beslut… eller beslut  
L6 Nää det gjorde det väl inte, (L5: Att det, att det är beslutat att det ska utredas och sen har de 
(rektorerna) blivit tillsatta) det var lite konstigt tycker jag  
L3 Nä men inte beslut, nä men det kom ju ändå som en klar idé så att säga (L5: Jaa), det var ju 
inte så att vi i kollegiet har suttit och pratat om det och brainstormat fram det här (L5: Näe), och 
sen har vi kommit fram till att; ’vi ska göra det här’ (a.a. 23:08). 

 
L7 menar att denne inte riktigt vet eller kan svara på om lärarna vid musikskolan varit så 
delaktiga i processen. L7 nämner dock att lärarna fått en chans att påverka processen genom 
mötet med lärarna från kulturskolan men att denne anser att det egentligen är det enda. L7 
föreslog också hur denne anser att man borde lagt upp mötet med lärarna (se rubriken De 
båda kollegierna träffas ovan sidan 51). L8, som också föreslog hur denne anser att man 
borde lagt upp mötet med lärarna, uttrycker liknande tankar som L7 och menar först att 
lärarna fått chansen att vara med och påverka processen. När L8 tänker efter, konstaterar 
denne dock för sig själv att de enbart varit med på mötet med lärarna från kulturskolan och 
säger: 
 

* Jaa * så egentligen så kanske man inte har fått påverka så mycket, jag vet ju inte hur mycket 
det har påverkat, det här vi skrev liksom (…) men vi har ju i alla fall liksom fått chansen att säga 
vad vi tycker, och så… sen vet jag inte om det har gjorts uppföljning och så och vad som har 
hänt (Intervju L8, 28:19). 

 
L8 funderar också i liknande banor som L3 och menar att även om lärarna i viss mån fått 
chansen att påverka utredningen om samverkan så känner denne  
 
lite grann att man (rektorerna) har frågat oss vad vi tycker… men samtidigt framhållit att; ’med tiden kommer 
ju sparförslagen att komma och… tillsammans är man starkare’ (a.a. 23:38). 
 
L8 poängterar att denne inte menar att politiker och rektorer avsiktligen skulle ha lett in 
personalen i den typen av tankar men förklarar ändå att  
 

hos mig har det i alla fall fått den effekten (att tänka i dom banorna) så… jag känner det inte som 
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att de har manipulerat eller lurat oss men det har varit… (sammanslagning är ett alternativ som 
blir tvunget att påbörjas förr eller senare) (a.a. 24:41). 

 
L8 menar att det sätt som lärarna vid musikskolan också kan anses ha varit delaktiga i 
utredningen är genom att få 
 

skrivelser heter det väl, liksom fortlöpande… (…) och sen har… alltså [rektor 1] har ju 
informerat fortlöpande… (…) men det har ju varit muntligt men vi har ju även fått skriftligt så… 
för varje steg (i processen) tror jag och sen har vi fått veta när de (rektorerna) har besökt andra 
kommuner som samverkar och så… jag undrar om vi har fått något skriftligt om det? jag är inte 
säker (Intervju L8, 38:01). 

 
L9 upplever att denne fått chansen att påverka men menar ändå att kollegiet skulle kunna ha 
tagit mer eget initiativ och ”prata ihop sig” och lämna synpunkter vidare till rektorer och 
politiker. L9 anser dock att processen kring utredningen om samverkan och/eller 
sammanslagning har fallit från politiskt håll och att det brister ur den aspekten snarare än i 
lärarnas möjligheter att vara delaktiga och påverka: 
 

…sen så gick det ju lite långt emellan gångerna och det har varit tyst och man har inte hört 
någonting och… så det blir ju så, de (politiker) satte ju en massa datum och; ’det skulle upp i 
nämnden då, det ska vara ett beslut då’ sen liksom blir det ingenting så det… ja (Intervju L9, 
25:23). 

L9 menar också att lärarna vid musikskolan kunde blivit mer engagerade av politiker och de 
båda rektorerna främst genom att få mer information om utredningens olika faser. Enligt L9 
skulle det varit bra att få mer information även om utredningen inte gick framåt  
 

för att nu liksom går ju folk och spekulerar och till slut när man tänker och spekulerar då blir ju 
det sanningar som kanske inte stämmer, det blir ju så när man inte har någon att prata med som 
är ansvarig för det hela och då blir det ju lite fel kanske… (a.a. 33:18).  

 
Mötet med lärarna  
Ovan (under rubriken De båda kollegierna träffas sidan 51) redogjordes för hur mötet 
mellan lärarna från de båda skolorna gick till. Det var alltså de båda rektorerna som 
initierade och planerade mötet i syfte att lärarna gemensamt skulle få tillfälle att fundera 
kring hinder och möjligheter för samverkan mellan de båda skolorna. De flesta lärare 
uttrycker att de upplevde mötet som positivt med det framgår också att inte alla lärare vid 
musikskolan var nöjda med hur mötet genomfördes. L7 och L8 menar alltså, som framförts 
ovan, att presentationen av respektive lärarlag föll tidsmässigt och att man på grund av det 
var tvungen att fundera kring hinder och möjligheter för samverkan mellan de båda 
skolorna, över middagsbordet. 
 
L7 är missnöjd med att ha hamnat i en grupp där denne var den enda läraren ifrån sitt ämne 
och berättar att dennes förhoppning var att  
 

jag skulle sitta ner med lärare ifrån [det ämne jag undervisar i] för att vi skulle diskutera om vad 
som var för och nackdelar alltså i våran verksamhet och i så fall hur man kanske skulle kunna, 
det var… så var min tanke från början liksom (Intervju L7, 38:28). 

 
L7 menar alltså att det bästa skulle ha varit om lärarna fick  
 

träffa dom som man i så fall ska jobba med i samma grupp (lärarlag) då. (…) att man i så fall 
sitter ner tillsammans med dom och pratar om för och nackdelar (a.a. 42:13). 
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När lärarna istället blev indelade i blandade grupper fick det enligt L7 konsekvensen att 
lärarna inte kunde samtala om hur man skulle kunna arbeta vid en eventuell samverkan 
och/eller sammanslagning och inte heller om huruvida olika lärare inom en ämnesindelning 
tänker liknande kring detta. L7 tror att ett sådant arbetssätt skulle kunna bidragit till att 
lärarna fått fundera mer kring detaljer i samverkan och därefter direkt kunna presentera 
idéerna för rektorerna:  
 

’hur skulle vi kunna jobba då för det?’ (…) ’är det här möjligt? Kan man göra såhär med våra 
tjänster och tider och pengar och… allting som finns? Är det här ett bra förslag? För det tror vi 
skulle funka, för det här är de olika saker vi kan ta av varandra’ till exempel nämen den vill 
jobba mer med [en specifik inriktning] ja då kan den ta de här timmarna i Degerfors då kan jag ta 
[en särskild grupp/ensemble] i Karlskoga och så… eller ja liksom se vad vi vill… man delar upp 
det (Intervju L7, 42:32). 

 
L8 menar att själva idén att arbeta i grupper kring hinder och möjligheter för samverkan 
mellan de båda skolorna, i grund och botten är en bra idé men att lärarna skulle kunna vara 
mer delaktiga och att rektorerna skulle kunna använt sig av fler tillvägagångssätt för att 
samla in ytterligare information. Enligt L8 är detta också en fråga om att samtliga lärare ska 
känna sig trygga i att bidra till diskussionen: 
 

Enkäter är ju bra för då får folk vara anonyma för då kan folk formulera sig på… liksom hur lång 
tid det nu tar. För vissa kanske det tar… de kanske säger sitt på tio minuter och andra behöver gå 
hem och fundera och sådär så det vore ju inte helt fel (med enkäter) och sen att alla ska våga 
prata för det är inte alla som vågar göra det. Och ibland är den som sitter tyst det är den åsikten 
som är mest intressant kanske (…) Nä för jag tänker den situationen som var på (platsen för 
lunchen), jag tänker vissa kanske känner varandra sen tidigare och sådär men… sen är det ju 
sådana som kastas in i en grupp där de inte känner någon och sen är det en ganska het fråga och 
man kanske inte vågar säga ärligt vad man tycker och så... Vi blandades upp i grupper Degerfors 
och Karlskoga och (…) alla kanske inte vågar (prata)… (Intervju L8, 28:55). 

 
Besök vid andra samverkande musik- och kulturskolor 
Som angavs ovan (under rubriken Idén om samverkan från då till nu sidan 39) besökte de 
båda rektorerna innan informationsmötet med politiker, andra samverkande musik- och 
kulturskolor. Några av lärarna berättar att de fått del av en sammanställning de båda 
rektorerna tagit fram som ett resultat av studiebesöken: 
 

L5 Jo men det var ju nerskrivet på något slags papper dom hade… och dom [rektor 1] berättade 
att de hade varit och tittat på de där skolorna och det… 
L6 Just det!  
L1 Ja just det de hade åkt i väg på 
L5 …och sen fick vi en skrivelse då [de båda rektorerna] hade punktat ner liksom… olika 
alternativ då, med för och nackdelar (Fokusgruppsamtal 2, 5:54). 

 
L1 förklarar att denne inte anser att lärarna vid musikskolan varit delaktiga i den delen av 
utredningen om samverkan men menar ändå att de fått information kontinuerligt. L1 
förklarar att denne känner att rektorerna efter studiebesöken bestämt sig för vilken grad av 
samverkan de ville arbeta vidare mot: 
 

L1 …man vart ju inte tillfrågad på nåt vis så inte utan att… men [de båda rektorerna] åkte ut till 
tre skolor och kollade deras så att säga… hur det fungerade där, det fick man ju reda på och då 
utifrån det så blev det ju tre alternativ på hur man skulle kunna gå vidare i 
L6 tänka sig att jobba vidare ja 
L1 Ja. Och på det viset har de ju delgett oss så att säga hur de här skolorna fungerade eller inte 
fungerade, så vi fick ju liksom information om det… och då fick man väl, men på nåt vis fick 
man ju en känsla av att [dom båda rektorerna] ändå hade… hade kommit fram till ett förslag som 
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de själv tyckte var bra… av de här (förslagen) men det framgick väl inte sådär jättetydligt… men 
man kunde skymta fram att det (tredje) alternativet då som det är nu då, med sammanslagning, 
var det som de (politiker och rektorer) bestämt sig för, som skulle vara det… ”bästa”… men… 
det fanns som sagt var andra alternativ också som vi liksom aldrig fick * grundat på något vis *, 
det här med någon form av halv… att man skulle liksom samarbeta men ändå ha kvar olika… ja 
vad… alternativ två eller vad var det för någonting? (L3 Ja just det) man skulle samarbeta men 
ändå inte, ändå inte slås ihop… på något vis men hur det skulle fungera det hade dom väl…  
L3 Ja just det, och sen så hade dom liksom bestämt sig för alternativ tre…  
L1 Mmm (a.a. 6:36). 

 
L1 menar vidare att det skulle varit bra om, och möjligt för de båda rektorerna att öka 
lärarnas delaktighet genom att bjuda med någon av lärarna ifrån musikskolan på 
studiebesöken. L1 menar att lärarna i sådana fall själva hade kunnat tala med lärare på de 
andra samverkande musik- och kulturskolorna och på så sätt skulle man kunna erhålla flera 
olika förståelser och erfarenheter om vad det innebär att samverka/slås samman. L1 menar 
också att det för personal på de andra samverkande skolorna eventuellt skulle kunna varit 
lättare att tala med en lärare om dessa frågor snarare än med en eller flera rektorer. Några av 
lärarna håller med L1 om att detta vore en bra idé. L1 menar dock samtidigt att de som 
lärare ändå måste lita på de båda rektorerna som håller i utredningen: 
 

L1 Man skulle väl kanske möjligtvis kunna ha tagit med sig någon i personalen på de här 
”studiebesöken” då i så fall om man skulle varit mer delaktig… (…) man hade kunnat (L6: 
Mmm, mmm) åka med och titta hur det skulle, så att man fick den synen (L2: Mmm). Så att de 
(en eller flera från kollegiet i Degerfors) kunde intervjua kanske personal (L6: Javisst, visst 
absolut, jaa) på ett annat sätt. Det kunde ju vara ett bättre… (L6: Absolut) men det är ju, då får 
man friställa någon (från kollegiet) för en dag eller 
L6 Jaa, att det hade varit med en från varje ställe så att säga… 
L1 Jaa  
L6 …så att man hade kunnat bolla lite också 
L2 Ja 
L1 Nämen visst 
L6 lite sånt där som vi kanske tänker på, på ett annat sätt än vad dom (de båda rektorerna) gör 
L1 Jaa och sen kanske också att den personalen däruppe kanske kan prata mer på ett annat sätt 
med oss än med en chef…  
L2 Mmm, så är det, det gör man ju 
L6 Ja det är jättebra 
L1 …det är ju möjligt att det hade kunnat gått bättre då  
L6 Mmm 
L1 Men… samtidigt får man ju lita på rektorerna… (…) de vill oss det bästa. Man har ingen 
känsla av att det är liksom att de vill oss något annat än väl och att eeh… verksamheten väl så att 
man… så på nåt vis har man ju förtroende, tycker jag i varje fall, för [de båda rektorerna]… och 
även politikerna gjorde väl ifrån sig (vid informationsmötet) (a.a. 10:38). 

 
L8 menar att den rapportering som de båda rektorerna gjort om studiebesöken varit bra men 
bekräftar också en önskan om att någon av lärarna vid musikskolan skulle kunna ha följt 
med på de studiebesök som rektorerna gjorde: 
 

…[rektor 1] betygade att; ’de har liksom inte skurit ner någonstans utan det finns liksom kvar 
ingen har blivit av med jobbet’ och så men… (…) det känns som att andra i arbetslaget skulle väl 
vilja och jag skulle inte ha något emot det att få prata med… de som jobbar där själva när de 
inte blir utfrågade av myndighetspersoner eller vad man ska säga (…) de (anställda på andra 
samverkande och/eller sammanslagna skolor) kanske broderar lite för att de vill göra ett gott 
intryck på… det blir ju lätt så när man träffar… ja ”myndighetspersoner” men liksom… de 
kanske förskönar lite och sen kanske de sinsemellan tycker att någonting är… dåligt men att inte 
det kommer fram (Intervju L8, 42:36). 

 
Om insyn och information 



 61 

Som nämnts i bakgrundskapitlet i denna uppsats, står det på kommunens webbsida 
(degerfors.se) att läsa om den samverkan de båda kommunerna eftersträvar och redan 
etablerat mellan olika skolformer såsom gymnasieskolorna men också mellan biblioteken. 
Under den tid som samverkansutredningen mellan musikskolan och kulturskolan pågått har 
det dock inte funnits någon information att läsa om just detta samverkansprojekt. 
 
L5 berättar att denne läst på kommunens webbsida om samverkan mellan gymnasieskolorna 
i de båda kommunerna. För L5 framstår det som att arbetet med den typen av samverkan är 
mer färdigutvecklad och etablerad än samverkan mellan musikskolan och kulturskolan. 
Lärarna menar att de tror att det, på kommunens webbsida, är svårt att finna information om 
samverkansutredningen mellan de båda skolorna eftersom det inte är 
 

L5 Inte beslutat än va? 
L3 Nä det är väl nåt sånt där, det har inte kommit nånstans 
L5 Det är inget politiskt beslut taget… än. Från Degerfors 
L1 Nä ingenting i Karlskoga heller… 
L3 Nä det är bara prat än så länge… och det har väl stannat upp nu efter bytet av (politiskt parti i 
majoritet i kommunfullmäktige)…  
L5 Det pågår väl en utredning sen vet inte jag om den har stannat av eller ja? (Fokusgruppsamtal 
1, 8:13). 

 
L7 funderar kring varför det inte går att hitta någon information om utredningen på 
kommunens webbsida och menar att en anledning skulle kunna vara  
 

jag kan väl tänka mig att… det… inte är så viktigt i deras ögon. Hade det varit det så hade de 
kanske tagit tag i det på kommunen också. Och liksom kanske funderat på den sitsen vi är i (…) 
alltså att vi vill ha, vi vill veta nånting nu, vi vill inte gå å bara i nåt flum här nu. För vi är ju 
rädda att det rinner ut i sanden nu när det liksom inte händer nånting (Intervju L7, 47:04). 

 
L7 menar dock att denne förstår att nuvarande situation är speciell i och med att Degerfors 
kommun precis fått en ny politisk majoritet och därmed nytillträdda politiker vid makten. I 
en sådan situation menar L7 att det blir många frågor att ta an. L7 tror ändå att 
 

…de kanske inte tycker att det är… nä men… musikskolan är sånt som nästan kommer sist, 
”sista punkten” känns det som att; ’jaha, ja ja just det, ska vi prata om det med, näe men vi 
skjuter på det’ eller liksom… så känns det nog lite som och det kan nog vara därför det inte är 
utskrivet någonstans att det är på gång eller så… (a.a. 48:06). 

 
L8 menar att det ur ett brukarperspektiv (föräldrar och elever) skulle det vara bra om det 
fanns lite information om utredningen om samverkan och/eller sammanslagning på 
kommunens webbsida: 
 

…egentligen så är det deras barn som går här och det är deras skattemedel som finansierar 
verksamheten så att det vore väl intressant för dem och veta vad som händer… (Intervju L8, 
32:06). 

 
L9 menar att denne inte vet vem eller vilka som ansvarar för att det ska finnas information 
på kommunens webbsida: 
 

det kanske är där det brister att det inte finns någon (information) att inte vi har någon ledare 
eller någon som… det kan vara det. Om det är politikerna som skriver om det, jag vet inte vem 
som har ansvar för det (…) eller om det är nämnden som (ska) informera (Intervju L9, 35:41). 
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Vidare reflektioner om den utredning som bedrivits 
Delaktighet, möjlighet att påverka samt insyn i processen kring utredningen om samverkan 
betraktas onekligen av lärarna som viktiga frågor i en utredning om samverkan. Här följer 
några av lärarnas mer allmänna reflektioner om den utredning som bedrivits. Dessa 
reflektioner kan betraktas som vad lärarna i det stora hela anser om utredningen. Ett flertal 
sådana reflektioner har redan fått komma fram i denna undersökning men dessa uttalanden 
kan ses som viktiga för att ytterligare förstärka vad som framstår som lärarnas samlade 
intryck av utredningen. 
 
L2 talar om att utredningen bedrivits under en mycket lång tid och förklarar att denne 
hoppas att det ska komma något positivt ur den (vilket de övriga lärarna också gett uttryck 
för) när det väl fattas beslut i frågan om samverkan: 
 

Nu har det ju fått tagit lång tid och det kanske är bra det och vända och vrida på alla stenar fram 
och tillbaka, och vi får tyckt och tänkt. Det är ju liksom inget som beslutats och sagt ’nu blir det 
såhär’ utan… vi har ju chansen att tycka till och tänka och det är ju bra då tar ju det… det är bra 
det är ju en väldigt lång process (Fokusgruppsamtal 1 L2, 15:34). 

 
L7 uttrycker dock frustration och oro över hela situationen samt att utredningen blivit så 
utdragen och menar att det inte 
 

har varit så mycket utredning av det eftersom allting bara har legat på is hela tiden känns det 
som. Det har ju bara legat och flytit nu, det händer ingenting. Så tycker jag att det går. Och det 
gör ju att man också går och funderar mycket… hur det blir till hösten… för att… först så kunde 
jag gå med på att detta är ett mellanår som är lite knasigt, vi har inte nån rektor, man får ta tag i 
mycket själv och så, det kan jag liksom okej, men sen måste det bli lite ordning på torpet. Det 
kan liksom inte fortsätta såhär för det går inte att jobba så kan jag tycka. Så att jag hoppas till 
nästa termin att det blir ett beslut så att man vet om man ska söka nytt jobb till hösten eller om 
man ska… eller hur man ska tänka (Intervju L7, 1:16:45). 

 
L5 och L1 uttrycker liknande tankar och oroar sig för att det material som presenterats av de 
båda rektorerna är för övergripande och brister i detaljerna: 
 

L5 Det verkar ju inte så genomtänkt än, alltså såhär i detalj, hur man ska lösa saker och ting, det 
har vi ju inte fått någon slags information om, sådana detaljer och så, den här utredningen är ju 
undermålig… det är ju ingen ordentlig… 
L1 Nä den har ju inte börjat än tycker man, på något vis, de borde ju i så fall ha full fart, de 
borde ju börja tänka på de sakerna. Men nu ligger det på is… (Fokusgruppsamtal 1, 46:42).    

 
L9´s tankar om utredningen i allmänhet är att denne inte heller anser att utredningen är 
tillräckligt detaljerad för att det ska vara möjligt att ta ställning i frågan. L9 menar att de 
hinder och möjligheter som de båda rektorerna presenterat och/eller förespråkat behöver 
utredas ytterligare och önskar att rektorerna mer tydligt kunde beskriva hur de menar att en 
sammanslagning skulle se ut rent praktiskt och inte enbart (genom de tre alternativen) visa 
vilka former av samverkan eller vilken form av sammanslagning som är möjlig: 
 

Jag tror att man måste… ta reda på mer saker och sådär. Mer fakta och liksom tydliggöra; ’hur 
kan det se ut?’ liksom praktiskt så att var och en får se (…) hur skulle min tjänst kunna se ut? 
Ja, så att man vet vad man ska ta ställning till (…) det finns ju inget sådant presenterat förslag 
det gör det ju inte. De säger bara det att man ja… för man får ju den uppfattningen att i 
information då att det ska liksom samarbetas… eller i en sammanslagning då att man kan jobba 
på två olika ställen och fylla ut tjänster och att eleverna ska åka hit och dit och med 
ensembleverksamheten och… men, men vilka elever? Vilka ämnen skall vara här och vilka ska 
var där? och så (Intervju L9, 39:05). 
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L8 menar att det inte känns som att utredningen pågår och har som en konsekvens av det 
förlorat hoppet och slutat oroa sig:  
 

…just nu så känns det ärligt talat inte som att det (utredningen om samverkan) pågår utan det 
känns som att det ligger på is… tycker jag. Allting hänger i… luften just nu (…) …det är lika bra 
att vänja sig (…) * ja men om man liksom * man… får välja att oroa sig för saker som man kan 
påverka på nåt vis… känner jag. För några år sen hade jag säkert oroat mig för att det liksom inte 
fanns några svar att få men nu… har jag tänkt om (Intervju L8, 32:48). 

 
Betydelsen av en fungerande ledning 
I slutet av vårterminen 2010 avslutade [rektor 1] sin anställning vid musikskolan i 
Degerfors. Som beskrevs ovan har detta under en längre tid oroat musiklärarna vilket varit 
ett återkommande tema under fokusgruppsamtal och intervjuer. Lärarna har funderat mycket 
över vem som nu skall ”föra Degerfors talan”. Det framstår också som osäkert huruvida 
lärarna kände till huruvida [rektor 1] är verksam i utredningen om samverkan eller ej. I den 
empiri som samlats in genom fokusgruppsamtal och intervjuer finns ett stort antal uttalanden 
tillgängliga om dessa orosmoment i utredningen. Dessa uttalanden skulle alla kunna citeras i 
denna undersökning men det finns ingen egentlig anledning att rada upp dem alla. Nedan 
följer därför några väl utvalda och kärnfulla exempel.  
 
Låt mig först framföra att dessa uttalanden inte syftar till att skuldbelägga [rektor 1] som 
person eller yrkesverksam utan enbart tjänar som illustration över denna frågas vikt i 
utredningen för personalen vid musikskolan.   
 
 
L8 berättar att denne känner och upplever det som att verksamheten vid musikskolan blir 
stillastående när kollegiet måste arbeta utan en rektor: 
 

…alltså första gången [rektor 1] berättade att denne skulle sluta här (innan sommaren 2010) * 
då… * (…) vi var ju liksom mitt uppe i terminen och eller ja, i slutet av terminen och mitt uppe i 
samverkansutredningen och… och så berättade [rektor 1] att denne skulle sluta (…) och (jag) 
menade; ’vem ska föra våran talan!?’ (Intervju L8, 35:42). 

 
L3 upplever det som att det inte längre finns någon som försvarar lärarnas intressen:   
 

å nu när vi inte har någon chef å, ja det är klart vi har en chef men vi har ju inte en engagerad 
chef, som försvarar våra intressen på samma sätt som vi kände att [rektor 1] gjorde. Och det 
känner jag mig väldigt orolig för… (Fokusgruppsamtal 1 L3, 30:21). 

 
L9 uttrycker liknande tankar och menar att den nuvarande chefen för musikskolan inte är 
insatt i den verksamhet som bedrivs på musikskolan: 
 

Och det är ju så tokigt eftersom vi inte har någon ledare och vår [nuvarande chef] är ju liksom 
inte insatt och det blir ju så… och denne måste ju få information… (…) och vi vet ju knappt 
själva hur… eftersom det inte är något konkret förslag heller egentligen… hur det skulle kunna 
se ut, det är ju jätte… det är ju svårt faktiskt (Intervju L9, 33:48). 

 
När [rektor 1] avslutade sin tjänst vid musikskolan ersattes denne till viss del och i vissa 
uppdrag av nuvarande chefen som alltså arbetar som ställföreträdande, tillfällig chef. L7 
verkar precis som många av de andra lärarna vid musikskolan osäker på och omedveten om 
detta faktum och funderar kring var [rektor 1´s] tjänst tagit vägen rent ”procentmässigt”. För 
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L7 är det svårt att se vem som ska ”föra Degerfors talan” och menar att denna situation och 
den förvirring detta resulterar i, i slutändan drabbar undervisningen:  
 

nu vet inte jag om [Rektor 1] är kvar i det där uppdraget… eller är det någon annan som har satts 
in i det uppdraget i så fall? För att det är ju i så fall den personen som pratar, ska prata för oss. 
Eeh, vem, vem… jag tycker bara det är så konstigt att man har tagit bort en tjänst men den 
tjänsten finns inte kvar längre liksom. Var är dennes procent nu? Alltså har [nuvarande chef] 
dom eller? Var är dom? Och [rektor 1´s] uppgifter, vem har egentligen tagit över dom? Vad är 
[nuvarande chefs] uppgifter… i det här? (…) det är inte riktigt, det har inte riktigt framgått. Och 
sen likadant då nu, jamen om det nu ligger på is då och hur länge ska det göra det? Ska man 
sätta in någon rektor då kanske så länge? Eller liksom för att, eller måste vi visa att det går 
inte så bra utan en rektor? Alltså måste vi… ja, och hur gör man det då? (…) och just då vem 
som kanske skulle ta tag i det här och… för jag tror det är mycket av eleverna och 
undervisningen som blir lidande när det är så mycket runt omkring som vi måste göra nu som vi 
inte behövde innan känns det som… kan jag tycka. Saker som inte vi ska tänka på helt… och hur 
saker och ting ska lösa sig. Det är något som kanske en rektor skulle göra istället… (Intervju L7, 
1:28:29). 

 
Under ett av fokusgruppsamtalen diskuterade några av lärarna huruvida det är möjligt för 
dem att påverka ”slutresultatet” eller det beslut som slutligen kommer fattas i utredningen 
om samverkan och/eller sammanslagning. L1 framför att denna tror att det blir svårt för 
lärarna vid musikskolan att ytterligare påverka utredningen nu när [rektor 1] avslutat sin 
anställning. Den konversation som följer berör också (som många andra konversationer) 
huruvida [rektor 1] är verksam i utredningen eller ej, och om så inte är fallet, vem eller vilka 
som i sådana fall är lämpad att ta dennes plats och arbetsuppgifter:  
 

L1 Men som jag sa under förra samtalet så tror jag att vi är i ett lite sämre läge när inte [rektor 1] 
finns här (på arbetsplatsen i Degerfors) och kan liksom framföra Degerfors… 
L2 Talan 
L3 Talan 
L1 …talan så att säga. Och jag tror inte att någon kommer att fråga mig om det eller L5 eller 
någon annan utan, de kommer nog att om de får [rektor 1] med i det här 
(samverkansutredningen) igen och som jag hoppas då att denne kan fortsätta… då känner jag att 
vi har större möjlighet att få våran syn på det. 
L2 Men [rektor 1] är väl inte med nu längre!? 
L1 Nämen jag vet inte om, nä det är det jag inte vet  
L2 Nä det tror jag inte 
L5 Näe, det tror inte jag heller 
L1 Nämen då är det kanske läge ändå för att någon av oss skulle kunna vara talesman för… i den 
här processen tycker jag, alltså vår nuvarande chef eller någon som har… 
L3 Jaa, vår nuvarande chef måste ju vara våran talesman 
L5 Jaa, som kan (känner till det ekonomiska) och har med pengarna att göra 
L1 Men då blir det ju nästan bara den aspekten 
L2 Ja! Det är ju det… jag tror inte det är det du menar L1, utan du menar mer… 
L1 någon som kan prata 
L3 någon som har det musikaliska 
L2 …den musikaliska känslan! som vet hur det funkar med, det andra som vår nuvarande chef 
inte känner till 
L1 Det känns att det skulle vara bra att ha någon med då, och det känns, jag tror inte att någon 
kommer att fråga mig om det i alla fall 
L2 Näe, inte spontant sådär i alla fall 
L1 Nä, det tror jag inte  
L3 Nä men det är sant det kanske skulle vara två (stycken som kan företräda Degerfors) från oss  
L2 Som kan bevaka de här sakerna som vi pratar om, som vi är oroliga för: lokaler, prylar å 
tjänster hit å dit å orkestrar å elever (L3: Jaa…) vår nuvarande chef kan ju inte tänka i dom 
banorna, vi har ju bakgrunden liksom å vet hur det har varit å, hur det kan bli å… så det är klart 
det skulle va någon härifrån… (som kan vara) med på något sätt annars tror jag det är lite 
klurigt. Då kan det bli konstiga saker som ingen har berättat; ’just det, det är såja, jahaa’. Men 
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det vet jag inte hur det funkar? och om det går att önska, att någon… 
L1 Vår nuvarande chef och någon facklig representant skulle vara bra tycker jag (L3: Ja) som har 
professionella synpunkter på vårt jobb då, på allting som du säger L2, lokaler… allt det där 
(Fokusgruppsamtal 2, 16:46). 

 
Grader av samverkan som föredras 
Utifrån de grader av samverkan som presenterades av de båda rektorerna diskuterar och 
funderar lärarna kring vilken grad av samverkan de föredrar eller själva skulle välja om 
beslutet var upp till dem att fatta.  
 
De tre möjliga nivåer av samverkan mellan de båda skolorna och kommunerna som 
rektorerna arbetade fram (Lindor & Sjöberg, 2010) såg alltså ut enligt följande:  
 

1. Samverkan kring personal genom ”köp och sälj” enligt nuvarande modell.  
2. Som nivå 1 samt att avtal upprättas mellan kommunerna som ger barn och ungdomar helt  
eller delvis tillgång till respektive kommuns utbud.  
3. Samordning av all personal och verksamhet. Kommunernas musik-/kulturskoleverksamhet  
betraktas som en gemensam verksamhet. Barn och ungdomarna i kommunerna har tillgång till  
det samlade utbudet. Kommunernas åtaganden och ambitionsnivåer regleras genom avtal.    

 
L3 menar att denne är för alternativ tre och förklarar sitt val och knyter då an till det 
minskande elevunderlaget i Degerfors kommun: 
 

Det är det som är de oroväckande signalerna att; ’hur skall det bli?’ Vi kan inte vara kvar i 
samma storleksordning när barnantalet minskar så mycket, då blir det ju naturligt på sikt, alltså 
jag säger inte att det kommer ske nästa år eller året därpå men på sikt så kommer det göra att 
verksamheten minskas och det är därför jag tänker att på lång sikt så måste det ändå vara en 
fördel för oss att gå in under Karlskoga för att vi kan försvara oss bättre på något sätt 
(Fokusgruppsamtal 3 L3, 40:01). 

 
L2 pendlar mellan att välja alternativ ett och tre och menar att denne skulle 
 

önska att det vore ettan (alternativ ett) att man kunde, att det vore så bra så man skulle kunna 
jobba vidare här på något sätt men… om man ska vara realistisk så tror jag väl att på sikt att det 
kanske måste bli trean (alternativ tre) eeh… med tanke på liksom allt annat som vi har sagt här 
men att… det är ju synd, det hade varit skönt om vi hade kunnat bevara våran egen skola som vi 
har byggt upp en gång i tiden, våran identitet men det kanske kan vara kvar ändå det beror på hur 
det görs det är sagt detaljerna är ju inte klara än… (a.a. L2, 1:02:40). 

 
L2 håller ändå med L3 om att alternativ tre kanske är realistiskt på sikt och förklarar att om 
verksamheten i Degerfors med tiden blir mindre så kan den lättare bli bortrationaliserad men 
om den är stor, genom att exempelvis som L3 föreslår gå in i Karlskoga kulturskola så blir 
verksamheten  
 

mer svårhanterligt va, (att) ta bort jag menar om det blir stort Karlskoga-Degerfors det är så 
mycket så att det är svårt för dem (politiker)… 
L3 Ja precis, det är mycket svårare för dem att ta på och peta på 
L2 Ja! (…) Det är svårare att rå på ju större det är, är det litet så är det lätt att gå på det men är 
det stort och otympligt, det är svårt att ge sig på och rycka och slita i (a.a. 44:06). 

 
L2 lägger till att 
 

om det minskar alltså för oss för då hamnar vi ju i ett taskigt läge det tror jag faktiskt då (a.a. L2, 
44:49). 
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L5 berättar att denne helst skulle  
 

vilja att det skulle kunna vara alternativ ett. Men sen får man ju finna sig i fattade beslut när det 
är dags och jag * är ju inte den som inte samarbetar * med Karlskoga. (a.a. L5, 1:05:27). 

 
L5 berättar också att denne önskar att om man valde alternativ ett, i sådana fall skulle vilja 
att politiker, rektor och lärare verkligen satsar och lägger resurser i form av tid och pengar 
på verksamheten i Degerfors så att den kan utvecklas och gå framåt. L5 menar vidare att det 
som denne uppfattat det, framstått som att [rektor 1] arbetade för att det skulle bli alternativ 
tre och L5 menar: 
 

det tycker jag är lite fel synsätt istället för att liksom tänka; ’vad vill vi ha i Degerfors och hur 
når vi dit?’ och lägga resurser och ge direktiv till det (…) det är (handlar om) hur man tänker 
(a.a. L5, 56:24).  

 
L7 pendlar i sin fundering kring vilket alternativ denne skulle välja: 
 

Alltså ska man nu vara ihop så ska man väl vara det på riktigt då kan jag tycka för att annars 
kommer det bli. Eller jag, njae, jag tror att det kommer inte bli då annars att man… att det blir så 
liksom. (I: Så tredje alternativet med andra ord?) Jaa jag tror det, skulle man bara köpa och sälja 
mer än vi redan gör (alternativ två) så… det skulle inte jag tjäna på. Inte som elevunderlaget är 
ju, kanske. (…) men sen just då hur tjänsterna ser ut då också. Jag menar (att åka) fram och 
tillbaka. (Intervju L7, 1:24:36). 

 
L7 menar i uttalandet ovan att denne skulle välja alternativ tre framför alternativ två men har 
också tidigare i samband med att frågan om ett minskande elevunderlag i Degerfors var på 
tal, menat precis som L5 att man skulle kunna arbeta för alternativ ett vilket i sådana fall 
förutsätter att man gemensamt satsar på verksamheten i Degerfors: 
 

Det kan ju vara ett (ses som ett) tvång att göra en sammanslagning eller så måste man våga satsa 
på musikskolan och försöka liksom fiska elever hit. Det måste ju bli något med den här skolan 
som gör att man vill gå här. Men då måste ju kommunen satsa (a.a. 1:04:49). 

 
L7 förklarar också att om beslut fattas om att arbeta för alternativ tre, så är det viktigt att 
skolorna sinsemellan kommer överens om när under året man skall lägga olika konserter och 
liknande så att man är överens kring den typen av frågor och tar hänsyn till de olika 
återkommande konsertserier som skolorna haft under de senaste åren:  
 

…just att vi kan inte bara lämna över oss till Karlskoga och köra allt det de har gjort på året utan 
då får de också ’Jamen okej, då kör vi det här den tiden på året för det har ni gjort’. För att 
annars… annars kommer vi bara och byta arbetsplats och bli delegerade hit (till Degerfors) och 
ändå göra allting med Karlskoga det dom har gjort. Utan ska man nu vara tillsammans då ska 
man ju vara tillsammans! (…) …ska vi va tillsammans då ska vi va tillsammans och inte att vi 
flyttar till dom på nåt sätt. Det tror jag (a.a. 43:31). 

 
L8 menar att det är mycket svårt att bestämma sig för vilket av de tre alternativen denne 
föredrar och förklarar att  
 

jag tror att det är alternativ tre som skrämmer de flesta mest för att då, det är ju det att man är 
rädd att bli ”uppäten” som den lilla kommunen (…) och om inte vi har någon rektor då, vi har ju 
ingen rektor nu utan vi har ju chef… men om det här skulle liksom bli verklighet då kanske… 
kanske inte vi i Degerfors har rektor här utan det är [rektor 2] (som blir) vår rektor… då känns 
det som; ’får vi lika mycket att säga till om?’ jaa jag vet inte (Intervju L8, 45:17).  

 
L8 menar slutligen att om denne skulle tvingas att välja måste denne göra det utifrån och 
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med tanke på de här orosmolnen; ’hur blir det för eleverna och hur blir det med lokalerna’ och 
så, då skulle jag välja alternativ två för… jag skulle föredra att vi… liksom hade… att man 
samverkade och kanske hade samma organisation men att man ändå var lite autonom om du 
förstår? På något sätt… (a.a. 47:09). 

 
L8 förklarar att denne helst inte ser att man går in i en gemensam organisation med 
kulturskolan. 
  
L9 berättar att denne tror på alternativ ett som form för samverkan och att det bästa för 
musikskolan vore om  
 

…vi kunde rycka upp hela den här (verksamheten) på något sätt så att det liksom blir bra! Så att 
man kunde få lite… alltså jag tror att vi skulle klara oss som egen musikskola om vi engagerade 
oss rejält i grundskolan och om (vi) är ute… (…) så att alltså jag tror ju att det går men alltså vi 
måste dra åt samma håll allihop! (…) man får tänka liksom lite annorlunda man måste våga 
mer här och se liksom mer möjligheter och då tror jag banne mig det skulle gå! Men att man kan 
ta hjälp utav liksom… folk utifrån till exempel med sådant som inte vi kan men liksom att man 
ändå kan samverka för man behöver ju inte ”dra ner rullgardinen” och säga nej till saker och ting 
men att man kan ju utnyttja varandras… goda bitar! (Intervju L9, 25:51). 

 
L9 poängterar att en förutsättning för att alternativ ett ska vara hållbart är att samtliga lärare 
vid musikskolan i Degerfors gemensamt vill satsa och arbeta för det. Om lärarna inte gör en 
gemensam satsning kan det enligt L9 få konsekvensen att verksamheten blir nedlagd. Om 
lärarna däremot kan börja tänka annorlunda kan alternativ ett lyckas och enligt L9 måste 
lärarna i sådana fall 
 

…jobba mer utåtriktat, att man har mer i grundskolan så att liksom, ja att man inte bara är här (på 
musikskolan) utan man är mer ute, att man visar, att vi blir en tydligare del i ungarnas vardag, att 
vi finns. Att vi inte bara kommer som en liten happening då och då (a.a. 28:13). 

 
L1 menar att valet för dennes del faller på alternativ tre men att denne helst skulle vilja se en 
mer detaljerad förklaring av hur alternativ tre skulle se ut i praktiken. L1 tillägger dock att 
som denne känner det så lutar det mot  
 

att det skulle kunna vara bäst att jobba på (mot alternativ tre) med tanke på löner, med avtal 
med… får våran skull då, nu säger jag det nu tänker jag inte liksom på Kalle och Nisse våra 
elever men detaljstyrning får man ju göra sen så att det blir bra, då tror jag att det sista 
(alternativet) är det bästa (Fokusgruppsamtal 3 L1, 1:01:51).  

 
L4 och L6 närvarade inte vid det fokusgruppsamtal då denna fråga diskuterades varför de 
inte heller kunde uttala sig om vilket alternativ var och en av dem förespråkade och skulle 
välja.  
 
Samverkan – på gott och ont 
Under denna sista rubrik i resultatpresentationen kommer jag att sammanfatta (utifrån vad 
som tidigare delgivits) och sammanställa de mest framträdande risker, möjligheter, 
nackdelar och fördelar med samverkan och/eller sammanslagning som lärarna identifierat.  
 
Risker och möjligheter med samverkan 
Lärarna har framfört hur de ser på risker med samverkan och/eller sammanslagning. Den 
mest framträdande risk som lärarna identifierar, diskuterar och oroar sig för är att den 
verksamhet som bedrivs vid musikskolan successivt riskerar att förskjutas till kulturskolan. 
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Det skulle enligt några lärare kunna få konsekvensen att verksamheten i Degerfors så att 
säga utarmas och att det mesta utbudet vad gäller ensemble- och orkesterverksamhet hamnar 
i Karlskoga. En effekt av det kan enligt dessa lärare bli att alltfler (Degerfors)elever börjar i 
verksamhet i Karlskoga. 

Några lärare menar att en annan risk med utökad samverkan och/eller sammanslagning 
genom att som musikskola bli del i en kulturskola, är att det kommer fördelas mindre medel 
till ”musikdelen” och att färre elever då kommer välja att delta i denna när de istället får 
tillgång till ”kulturdelen” (såsom bild, dans och teater).   

Lärarna diskuterade också huruvida föräldrar vars barn deltar i verksamheten vid 
musikskolan kommer ha möjlighet att skjutsa sina barn till och från kulturskolan och också 
huruvida Karlskoga-bor verkligen kommer vilja delta i verksamhet som vid eventuell 
sammanslagning förläggs i Degerfors. 

En av lärarna är rädd för att avgifter för verksamheten vid en eventuell 
sammanslagning ska bli för höga för brukarna (speciellt för Degerfors-bor) då avgifter och 
rabattsystem ser helt olika ut mellan de båda skolorna.  

Några av lärarna diskuterar också att det finns en risk att köerna till vissa instrument 
och annan verksamhet kan öka eftersom det sannolikt inte kommer tillföras mer medel i 
syfte att utöka tjänster eller anställa fler lärare. 
 
En möjlighet med samverkan och/eller sammanslagning som lärarna diskuterat är att elever 
kan få tillgång till ett bredare utbud (då främst för Degerfors-elever). Denna möjlighet kan 
dock, som framfördes ovan, också innebära en risk för musiklärarna eftersom det även kan 
få konsekvensen att fler elever väljer ”kulturdelen” framför ”musikdelen”. 

Möjligheten med ett bredare utbud kan också innebära att elever från de respektive 
skolorna kan få vara del i större ensemble- och orkesterverksamhet och därmed också 
utvidga sina sociala kontakter och nätverk.  

Större ensemble- och orkesterverksamhet kan också betraktas som en chans för lärare 
vid musikskolan att få arbeta med större elevgrupper.  
Ytterligare en möjlighet för elever i en samverkande eller gemensam organisation skulle 
enligt lärarna kunna vara att de elever som deltar i instrumentalundervisning för en lärare 
som arbetar på båda skolorna, kan välja var denne vill ha sina lektioner. Detta skulle också 
kunna underlätta för familjer tidsmässigt då elever annars så att säga blir låsta till 
undervisning vid specifika dagar.  

Ytterligare en möjlighet som har diskuterats gäller huruvida de båda orternas 
amatörkulturföreningar (såsom musikkårer och andra orkestrar) kan dra nytta av samverkan 
och då samarbeta mer kring gemensamma konserter.   
 
Fördelar och nackdelar med samverkan 
Den fråga som varit mest framträdande och diskuterats mest gällande fördelar berör 
möjligheten för lärarna vid musikskolan att få en högre lön samt att de lärare som i 
huvudsak arbetar på musikskolan, men vikarierar eller arbetar ett antal timmar i veckan på 
kulturskolan, kan få del av samma avtal som lärarna vid kulturskolan (exempelvis gällande 
obekväm arbetstid och övertid).   

Några lärare menar också att man som lärare i en samverkande skola eller i en 
gemensam organisation kan få större helhet i sina respektive tjänster samt ett utökat utbyte 
med ”nya kollegor” (bred kompetens och spetskompetens) och då exempelvis kunna 
utarbeta nya undervisningsmetoder och nytt undervisningsmaterial.  En annan fördel som 
diskuterats är den att möjligheter skapas för att genomföra gemensamma produktioner och 
gemensam utåtriktad verksamhet såsom skolkonserter och rekrytering.  

Ytterligare en fördel som lärarna diskuterat handlar om att det kan vara svårt för 
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politiker att genomföra besparingar på en så stor verksamhet som en musikskola och en 
kulturskola gemensamt utgör. 

För de lärare som i nuläget arbetar på de båda skolorna kan en stor fördel med en 
gemensam organisation vara att dessa endast behöver vara del i en administration och så att 
säga enbart vara med på en veckokonferens, planera med ett arbetslag samt arbeta med ett 
internkommunikationssystem (tänk exempelvis intranät och e-mail). 
 
Eventuella nackdelar med samverkan som diskuterats handlar om att lärare får resa mer i 
tjänsten till och från de båda skolorna. En annan nackdel som diskuterats är att det kan ta 
väldigt lång tid innan en samverkande eller gemensam organisation ”faller på plats” gällande 
exempelvis administrativa frågor såsom tjänsters utformning i praktiken och liknande.        
 
Resultatanalys 
I denna del av uppsatsen sker en djupanalys av vad som framkommit i resultatpresenta-
tionen. Jag lämnar här enskilda informanters uttalanden och reflektioner till förmån för en 
mer övergripande överblick av ämnesområdena. Resultatanalysen är strukturerad utefter ett 
antal centrala teman som knyter an till studiens frågeställningar och övergripande syfte. 
Analysen har genomförts utifrån de principer som beskrivs i kapitlet Metod (se sidan 17 
ovan).  
 
Erfarenheter och reflektioner kring utredningen om samverkan 
Nedan sker en analys kring lärarnas upplevelser av, erfarenheter och reflektioner kring 
utredningen om samverkan.  
 
Lärarna framstår i allmänhet osäkra på hur och när idén om samverkan presenterades för 
dem men de flesta kan efter viss ansträngning dra sig till minnes att detta skedde någon gång 
i slutet av vårterminen eller någon månad in på höstterminen 2009. Min förståelse av denna 
osäkerhet är att det inte är så märkligt att lärarna tvekar i frågan; vid tidpunkten för 
fokusgruppsamtal och intervjuer, då utredningen fortfarande formellt pågick, hade mellan ett 
år och fem månader och ett år och tio månader passerat sedan utredningen påbörjades, vilket 
några av lärarna också påpekar. Samtliga lärare är dock eniga om att det var respektive 
rektor som presenterade idén om samverkan för lärarna på de båda skolorna.  

Det råder också en viss osäkerhet vad gäller varifrån – från vem eller vilka – idén om 
samverkan ursprungligen kommer och det finns ett flertal olika minnesbilder på detta tema.  

En anledning till att de lärare som deltog i gruppsamtalen framstår som något osäkra 
kring ursprunget till idén om samverkan skulle kunna falla tillbaka på det att en av lärarna 
berättade att några lärare på musikskolan, för ungefär femton år sedan (1995/1996), besökte 
[rektor 2] för att skriva på ett papper och godkänna sammanslagning mellan de båda 
skolorna.  

Låt mig här vara tydlig och säga att detta är en lärares minnesbild av hur det gick till 
för ungefär femton år sedan och att forskaren i denna undersökning inte har gjort vidare 
efterforskningar i frågan. Undertecknad ämnar alltså enbart klargöra informanternas minnes-
bilder i frågan om ursprunget till idén om samverkan och är alltså inte ute efter att ifrågasätta 
någon privatpersons eller yrkesverksams syften.  

Angående osäkerheten kring ursprunget till idén om samverkan kan det alltså vara så 
att någon eller några av lärarna har denna minnesbild kvar i tankarna och diskuterat denna 
återgivning vid tillfällen vid sidan av denna undersökning.      
 
Genom lärarnas första reaktioner inför idén om samverkan mellan och/eller sammanslagning 
av de båda skolorna kan vi förstå vad lärarna anser om idén. Av det som framkommit i 
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resultatpresentationen i denna undersökning är det tydligt att utredningen om samverkan 
generellt är en stor, engagerande och betungande fråga. Detta har tagit sig i uttryck på 
många olika sätt; lärarna har bland annat uttryckt oro över eventuella besparingar och som 
en följd av dessa finns en oro över att eventuellt förlora sina arbeten. Denna oro har till och 
med resulterat i att en av lärarna började leta efter ett nytt arbete. I samband med lärarnas 
oro har några av dem upplevt obehag som beskrivits som ”kalla kårar”.    
 
Lärarnas upplevelser grundar sig alltså i en personlig oro över vad som ska hända. Några av 
lärarna associerar idén om samverkan till tidigare hot om besparingar i kombination med 
vetskapen om att tanken om samverkan funnits med under ett antal år. Med detta följer alltså 
en rädsla över att förlora jobbet och att lärarnas tjänster kommer ”tas över” av andra lärare 
vid kulturskolan.  

Det finns också en påtaglig oro över vad som ska hända med eleverna. Åtminstone 
inledningsvis har några av lärarna tolkat idén om samverkan som att verksamhet i Degerfors 
helt eller delvis kommer förflyttas till Karlskoga.  

Det finns dock exempel på positiva initiala reaktioner kring idén då samverkan 
och/eller sammanslagning omvänt skulle kunna vara bra med tanke på möjligheten att kunna 
behålla sitt jobb.  
 
De olika initiala reaktionerna kring samverkan står alltså, som jag ser det, intressant nog i 
motsatsförhållande till varandra då vissa av lärarna tolkar det som att samverkan och/eller 
sammanslagning kan leda till att verksamheten vid musikskolan utarmas medan vissa av 
lärarna tolkar det precis tvärtom, alltså att verksamheten istället kan stabiliseras genom 
samverkan och/eller sammanslagning. Hur det skulle kunna bli är naturligtvis omöjligt att 
veta men beror sannolikt på hur väl en tänkt ledning och övriga ansvariga i sådana fall 
planerar och förbereder en eventuell utökad samverkan eller sammanslagning.  
 
Anledningen till att frågan om lärarnas initiala reaktioner kring idén om samverkan tas upp i 
denna undersökning är för att till ledning och ansvariga (och andra som kan tänkas fundera 
över liknande utredningar som denna) förmedla vidare och kunna bygga upp en förståelse 
för vilka olika tankar som kan ”röra sig i huvudet” på de närmast inblandade (lärarna) samt 
hur det kan kännas att vara del i en utredning om samverkan. Den tolkning jag gör när jag 
lyssnar på informanternas initiala reaktioner är att ledning och ansvariga skulle kunna vara 
mycket mer noggranna med att uppmuntra diskussion av dessa frågor och så fort det är 
möjligt, skapa rum där dessa frågor kan ventileras.      
 
En uttalad orsak till hur idén om samverkan uppfattas av informanterna, kan kopplas till den 
konkreta frågan om vilken betydelse eller vilka effekter ett minskat elevunderlag har. 
Bakom denna finns även djupare frågor om den betydelse och roll musikskolan spelar i 
samhället – både det lokala och nationella. Det senare återkommer jag kort till i 
diskussionen.  

Frågan om ett minskat elevunderlag som en bakomliggande orsak till att samverka 
hänger förmodligen, som lärarna också påpekat, samman med huruvida det är rätt av 
kulturskolan att ha ”öppet intag” av elever från Degerfors eller ej. Några lärare menar att 
musikskolan skulle få kunna fortsätta existera om man tillåts undervisa de elever ”man har 
rätt till”.   

Angående frågan om ekonomi och ett minskande elevunderlag som bakomliggande 
orsaker för samverkan är en analys att det bästa sättet att lösa ”problemet” skulle kunna vara 
att verkligen satsa på musikskolan under några års tid och därefter utvärdera huruvida det 
förändrat elevantal i verksamheten eller ej. Gällande frågan om kulturskolans ”öppna intag” 
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av elever från Degerfors, borde det inte vara så svårt att lyfta denna fråga mellan de båda 
kommunerna, se över statistiken för sådana elever och vid behov upprätta avtal som hindrar 
den ena skolan att ta in elever från den andra skolan. Min förståelse av denna fråga är att den 
skulle kunna utgöra en grund för utökad samverkan och lösas på så sätt att man så att säga 
skickade tillbaka elever som står i kö (eller som inte fått någon plats) i den ena 
verksamheten, till den andra och på så sätt hjälpa varandra. 
  
Med perspektiv på idén om samverkan 
Den pågående utredningen om samverkan och/eller sammanslagning av Degerfors 
musikskola och Karlskoga kulturskola har alltså pågått sedan hösten 2009. Därtill menar 
några av lärarna också att idén första gången presenterades av [rektor 1] för kollegiet i 
Degerfors i slutet av vårterminen 2009. Det betyder att de fokusgruppsamtal och intervjuer 
som genomförts i denna undersökning har samlat in data från lärarna vid en tidpunkt då det 
passerat mellan ett år och fem månader och ett år och tio månader sedan utredningen 
påbörjades.   

Lärarna har varit tvungna att tänka tillbaka ganska långt i tiden för att försöka minnas 
sina första reaktioner på idén om samverkan vilket också innebär att de getts möjlighet att 
tänka över hur de nu ser på idén om samverkan en lång tid efter att den först presenterades 
för dem av de båda rektorerna. Att det passerat en längre tid från det att idén om samverkan 
presenterades för lärarna betyder emellertid inte att de fått reda på mer om hur samverkan 
och/eller sammanslagningen i praktiken skulle kunna eller kommer att genomföras och se ut 
eftersom något beslut i frågan fortfarande inte fattats. Däremot betraktar jag det som att 
lärarna möjligen kan se på idén om samverkan med lite distans.  
 
Sammantaget förstår jag det som att några av lärarna inte är riktigt lika oroliga som de var 
när idén om samverkan först presenterades för dem men samtidigt är orosmomenten de 
samma för de flesta av dem och för någon har nya orosmoment tillkommit. Det har alltså 
inte skett någon större förändring i fråga om hur lärarna ser på samverkan och vad de tror 
kan bli problematiskt om utökad samverkan och/eller sammanslagning blir av. Återigen, min 
tolkning av lärarnas oro är den att dessa frågor skulle behöva diskuteras i ett forum där de 
kan bli bemötta och tagna på allvar. 
 
Om delaktighet, möjlighet att påverka och om insyn  
Som jag förstår det menar lärarna att deras reella möjlighet till delaktighet och chans att 
påverka utredningen om samverkan är att den har varit minimal. Det framstår som om de 
båda rektorerna redan hade bestämt sig i frågan. Detta i synnerhet i den fas då de båda 
rektorerna gjorde studiebesök. Om lärarna istället hade fått möjlighet att följa med på 
besöken hade fler perspektiv kunnat samlas in. Medan rektorerna möjligen har ett 
organisatoriskt sätt att se sätt på de olika verksamheterna de besökte skulle lärarna kunna 
titta på densamma utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Sammantaget skulle dessa båda 
perspektiv kunna visa på en bredare bild av erfarenheter kring samverkan och/eller 
sammanslagning vid andra skolor.  
 
Reflektion angående mötet med kollegorna 
Låt mig här lägga fram mina tolkningar kopplat till lärarnas tankar om delaktighet och 
möjligheten att påverka utredningen om samverkan främst gällande det möte då lärarna från 
de båda skolorna träffade varandra.  

Mötets utformning, indelningen i spånande grupper samt dokumentationen av det som 
sades i grupperna kan absolut betraktas som en fråga om delaktighet och/eller möjlighet att 
påverka arbetet i utredningen. Det är rimligt att anta att de båda rektorerna bjöd in lärarna till 
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detta möte eftersom de ville lägga en god grund för möjligheten för dem att lära känna 
varandra och för samverkan överlag. De båda rektorerna önskade säkerligen också att 
lärarna skulle ges en möjlighet att bidra med sina tankar om hinder och möjligheter för 
samverkan mellan de båda skolorna. En reflektion som ligger nära till hands om detta möte 
och möjligheten till delaktighet och påverkan, är dock att den goda viljan föll genom det sätt 
på vilket mötet genomfördes.  

Låt mig tala klarspråk; eftersom inte alla arbetslag hann presentera sig inom en 
tillfredställande tidsram och eftersom hinder och möjligheter för samverkan diskuterades 
”över matbordet” samt att den dokumentation som trots allt genomfördes, enligt lärarna nu 
verkar vara spårlöst försvunnen kan det inte påstås att förutsättningarna för lärarnas 
delaktighet och påverkan av vilken inriktning utredningen om samverkan skulle ta varit de 
bästa. Denna bild förstärks av att ett antal av lärarna menar att de inte upplevt att de kunnat 
påverka utredningen nämnvärt samt att de upplever det som att de inte varit delaktiga över 
huvud taget. Tre av de nio lärare som deltagit i denna undersökning menar att deras behov 
av delaktighet i utredningen till viss del blivit tillfredställt genom att få information gällande 
utredningens olika faser. 
 
Insyn – bristfällig information om samverkan 
Som angavs tidigare i bakgrundskapitlet och resultatpresentationen har det på kommunens 
webbsida varit möjligt att läsa om den samverkan de båda kommunerna eftersträvar och 
redan etablerat mellan olika skolformer såsom gymnasieskolorna men också mellan 
biblioteken. Under den tid som samverkansutredningen mellan musikskolan och 
kulturskolan pågått har det dock inte funnits någon information att ta del av om just detta 
samverkansprojekt. Tyvärr har en av lärarna framfört att den tror att det inte funnits någon 
information att ta del av eftersom de lokala politikerna inte anser att musikskolans framtid är 
en viktig fråga och därför inte står ”högt upp på dagordningen”.   

Frågan om insyn (eller transparens) i utredningen om samverkan, dels för lärare vid 
musikskolan men också för kommunens invånare, kan även den betraktas som en fråga om 
delaktighet och/eller möjlighet att påverka utredningen. Min förståelse om insyn i 
utredningen om samverkan är den att om man som brukare har svårt att finna information 
om en utredning vilken kan påverka de samma på ett eller annat sätt när ett beslut väl fattas i 
frågan, är att det kan anses vara rimligt att information om en sådan utredning i sådana fall, 
på ett eller annat sätt, går ut till allmänheten. 
 
Samverkan – på gott och ont 
Utredningen om samverkan har av lärarna betraktats som att den inte varit tillräckligt 
noggrant genomförd samt att den inte är tillräckligt detaljerad för att man som lärare ska 
kunna förstå vad respektive alternativ kommer innebära i praktiken. Detta kan förklaras 
genom att utredningen legat på is sedan september månad 2010 då kommunen fick ny 
politisk majoritet i kommunfullmäktige.  Dessutom har den nya politiska majoriteten inte 
visat något intresse i att driva en utredning de inte själva påbörjat. Som jag betraktar det kan 
det ändå tyckas vara rimligt att lärarna vid musikskolan (och vid kulturskolan) kunde fått 
besked i frågan om utredningens fortskridande i ett tidigare skede än vad som nu var fallet. 
 
Grader av samverkan som föredras 
De båda rektorernas tre alternativ på grader av samverkan (Lindor & Sjöberg, 2010) vilka 
presenterats i bakgrundskapitlet och i resultatpresentationen kan förenklas något och då 
översättas på följande sätt: 
 
1). Viss samverkan mellan de båda skolorna (att fortsätta som i nuläget) 
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2). Utökad samverkan med avtal mellan kommunerna om ett visst breddat utbud för 
brukarna 
3). Gemensam organisation där brukarna har full tillgång till kommunernas gemensamma 
utbud 
 
Som presenterats tidigare i denna undersökning förespråkade politiker och de båda 
rektorerna alternativ tre, men ett beslut fattades aldrig i frågan då utredningen om samverkan 
avslutades. När lärarna diskuterade vad de ansåg vara det bästa alternativet pendlade många 
av dem mellan två olika alternativ. Min förståelse av denna fråga är att lärarlaget vid 
musikskolan i huvudsak är splittrade mellan alternativ ett och tre. Det bör här konstateras, 
vilket några av lärarna också framfört, att det inte är lätt att välja ett alternativ då de båda 
rektorerna inte egentligen presenterade några detaljerade förslag kring hur de olika 
alternativen, då främst nummer två och nummer tre, skulle se ut i praktiken. 
 
Avsaknad av rektor 
Det ämne som varit återkommande under fokusgruppsamtal och intervjuer och därmed 
framstår som extra viktigt för lärarna vid musikskolan är det faktum att de saknar den rektor 
de hade fram till och med vårterminen 2010. Lärarna anser att de nu saknar en chef vilken 
kan föra deras och musikskolans talan. Musikskolan har i nuläget en tillförordnad chef men 
lärarna menar att det är svårt för denne att föra musikskolans talan eftersom denne inte är 
insatt i verksamheten och ”musikfrågorna” på det sätt som en rektor eller musikledare för en 
musikskola kan förväntas vara. Som en följd av avsaknaden av en rektor menar lärarna att 
verksamheten vid musikskolan blir stillastående eller flytande och att den därför inte förs 
framåt.  

Ett andra ämne som är kraftigt relaterat till avsaknaden av en rektor och som 
komplicerar lärarnas situation nämnvärt är att de flesta av lärarna framstår som osäkra på 
huruvida [rektor 1] fortfarande är delaktig i utredningen om samverkan eller ej. En av 
lärarna har framfört att [rektor 1] enligt uppgift skulle agera konsult i utredningen om 
samverkan trots att denne formellt avslutat sin anställning vid musikskolan men att så aldrig 
blev fallet eftersom utredningen om samverkan lades på is. 

Avsaknaden av den före detta rektorn och förvirringen kring huruvida denne 
fortfarande är aktiv i utredningen om samverkan eller ej kräver inte någon djup analys. Det 
är lätt att konstatera att den situation som lärarna befunnit sig i sedan höstterminen 2010 till 
och med vårterminen 2011 varit i det närmaste ohållbar. Detta kan sägas gälla oavsett om 
utredningen om samverkan hade fortsatt eller ej. Min förståelse av situationen är alltså att 
verksamheten självklart behöver en rektor som med odelad uppmärksamhet arbetar för 
musikskolan i Degerfors.   
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DISKUSSION  
I detta kapitel diskuteras vad som huvudsakligen framkommit i denna undersökning. 
Resultatet relateras i viss mån till den litteratur och tidigare forskning som refererades i 
bakgrunden i denna undersökning. En diskussion sker också kring hur undersökningens 
resultat kan betraktas i relation till den teoretiska referensram som använts i denna 
undersökning. I en mer generell diskussion tar jag upp vilken funktion denna undersökning 
kan sägas fylla och resonerar kring några övergripande slutsatser som kan vara till hjälp i 
liknande utredningar. Slutligen diskuteras metodval samt min forskarposition och eventuella 
forskningsfrågor som kan vara intressanta för framtida forskning. 
 
Denna undersöknings huvudsakliga resultat 
Det huvudsakliga resultat som framkommit i denna undersökning presenterades ingående i 
resultatpresentationen och har därefter analyserats i resultatanalysen. Inledningsvis ges en 
kort sammanställning över det huvudsakliga resultatet vilket därefter kommer att diskuteras 
vidare utifrån mer specifik tematik.  
 
Syftet med denna studie har varit att problematisera en utredning om samverkan mellan en 
kommunal musikskola och en kommunal kulturskola. Detta har huvudsakligen skett genom 
att träffa lärarna vid musikskolan i fokusgruppsamtal och intervjuer och på så sätt låta dem 
gemensamt som en grupp och/eller utifrån sig själva berätta om sina upplevelser, 
erfarenheter och reflektioner kring utredningen om samverkan. Just detta har varit 
undersökningens övergripande frågeställning och har alltså fungerat som en sorts 
utgångspunkt eller som en väg in i ämnesområdet.  
 
Presentationen av idén om samverkan 
Lärarna minns att det var musikskolans dåvarande rektor som presenterade idén om 
samverkan för dem men de får anstränga sig för att minnas när det skedde vilket faller 
tillbaka på att det, vid de tillfällen då de träffade undertecknad, hade passerat mellan ett och 
ett halvt år och i det närmaste två år från det att idén om samverkan presenterades för dem. 
De olika uppfattningar eller minnesbilder som finns om ursprunget till idén om samverkan 
varierar mellan att den ursprungligen kom från politiskt håll, från tjänstemän, från de båda 
rektorerna eller till och med från kollegor. Jag är här inte ute efter att man som iblandad eller 
berörd av en utredning om samverkan nödvändigtvis måste känna till var idén så att säga 
kommer ifrån men lärarnas olika idéer om ursprunget vittnar ändå om utredningens 
grundläggande struktur och (bristande) förankring i kollegiet.   
 
Stabilitet kontra instabilitet 
Eftersom många av lärarna varit oroliga över att utökad samverkan eller sammanslagning 
dels kan leda till besparingar och att lärarna i slutändan riskerar att förlora sina jobb och 
elever till kulturskolan är det tydligt att utredningen varit en betungande erfarenhet för de 
flesta av lärarna. Som framkom i resultatpresentationen och resultatanalysen finns det dock 
positiva erfarenheter och reaktioner kring idén om samverkan vilka främst gäller att utökad 
samverkan eller sammanslagning kan resultera i en stabilitet kring exempelvis tjänster. 
Dessa olika bilder av vad effekterna av samverkan eller sammanslagning kommer bli, pekar 
på vikten av att dessa frågor bör diskuteras i lugn och ro. Det är naturligtvis ledningens 
ansvar att ombesörja att så sker. Vikten av att diskutera dessa frågor gör sig också påmind 
genom att lärarnas oro inte nämnvärt stillats sedan de fått smälta de initiala reaktionerna 
kring idén om samverkan eller sammanslagning.   
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Ekonomi och minskande elevunderlag 
Lärarna har uppfattat det som att utredningen om samverkan främst, från politiskt håll, 
grundar sig i ekonomiska skäl men eftersom politiker bedyrat att så inte är fallet har det 
funnits en känsla av att politiker varit oärliga gentemot lärarna och att det bästa politikerna 
kunde ha gjort vore att istället säga som det är.   

I andra hand finns en uppfattning om att utredningen om samverkan grundar sig i ett 
minskande elevunderlag i Degerfors kommun. Det finns två olika tankar från personalen om 
detta faktum; en del av lärarlaget menar att det kan bli problematiskt att driva verksamheten 
eftersom detta naturligt hänger nära samman med antalet elever i verksamheten. En annan 
del av lärarlaget menar dock att ett minskande elevunderlag inte nödvändigtvis behöver vara 
ett problem om man satsade på verksamheten (ökad rekrytering) och om kulturskolan kan 
avstå att ta in elever från Degerfors kommun i verksamheten i Karlskoga.  
  
En demokratisk organisation?  
Den övervägande delen av lärarlaget menar att de inte getts möjlighet att påverka 
utredningen om samverkan och de flesta vittnar om att politiker och rektorer redan verkade 
ha bestämt sig för att arbeta vidare mot en sammanslagning av de båda skolorna. Ett annat 
sätt att se på möjligheten till delaktighet och påverkan är att det borde vara upp till ledningen 
att göra en bedömning i frågan och därefter fatta beslut.  

De flesta lärare i lärarlaget vid musikskolan anser dock att de i större utsträckning 
borde getts möjlighet att påverka utredningens vidare inriktning genom att exempelvis följa 
med på de båda rektorernas olika studiebesök vid andra samverkande och/eller 
sammanslagna musik- och kulturskolor då de skulle kunna tala med och förstå personal vid 
dessa skolor bättre än, eller på ett annat sätt än de båda rektorerna kan.   
 
Angående det möte som rektorerna anordnade då lärarna vid musikskolan träffade 
kollegorna ifrån kulturskolan går det om delaktighet och påverkan att betrakta det som att 
den var bristfällig trots att idén med själva mötet förmodligen (ironiskt nog) var just att 
lärarna skulle ges möjlighet till delaktighet och påverkan. Den bristande möjligheten till 
delaktighet och påverkan grundar sig dels i tidsmässiga faktorer då samtliga lärarlag inte 
hann presentera sig för varandra och dels i att den dokumentation som genomfördes om 
lärarnas syner på hinder och möjligheter för samverkan framstår som försvunnen. Endast en 
tredjedel av de lärare som deltagit i denna undersökning menar att deras behov av 
delaktighet i utredningen till viss del tillfredställts genom att få information gällande 
utredningens olika faser.   
 
Lärarna tycker till om den utredning som bedrivits 
I en sammanställning av lärarnas tankar om den utredning som bedrivits går det att 
konstatera att de anser det inte är möjligt att fatta något beslut om hur man ska gå vidare i 
den eftersom utredningen om samverkan är bristfällig och inte tillräckligt noggrant 
genomförd och att det dessutom saknas en detaljerad bild av hur samverkan ska se ut i 
praktiken. Lärarna menar också att utredningen om samverkan och/eller sammanslagning 
har tagit för lång tid vilket lett till att det inte känns som att någon utredning i själva verket 
har bedrivits. 

Dessa synpunkter på utredningen om samverkan bör tas på allvar av ledningen 
(betraktad som politiker och rektorer) vilka i praktiken är de som varit ansvariga för 
utredningen om samverkan. 
 
Risker, möjligheter, nackdelar och fördelar med samverkan eller sammanslagning 
De risker som lärarlaget ser med samverkan är: 
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- successiv förskjutning av verksamheten till kulturskolan 
- hög risk att som musikskola bli del i kulturskola avseende fördelning av medel 
- problem kring logistik för brukarna (hur transporter ska lösas mellan de båda skolorna) 
- höjda avgifter för brukarna 
- längre köer till verksamhet eftersom anslagen förmodligen inte kommer ökas  
 
De möjligheter som lärarlaget ser med samverkan är: 
- ett generellt bredare utbud för brukarna 
- större grupper för brukarna att delta i och för lärarna att undervisa 
- lättare för amatörkulturföreningar att samarbeta exempelvis kring gemensamma konserter   
 
De fördelar som lärarlaget ser med samverkan är: 
- högre löner och mer jämlika avtal mellan lärare vid musikskolan och lärare vid 
kulturskolan 
- större tjänster 
- gemensamma produktioner och utåtriktad verksamhet med kulturskolan 
- svårare för beslutsfattare att genomföra besparingar i en stor organisation 
- mindre och lättare administrativt arbete 
 
De nackdelar som lärarlaget ser med samverkan är: 
- fler resor i tjänsten  
- kommer initialt ta lång tid innan en gemensam organisation stabiliseras gällande tjänsters 
utformning i praktiken   
  
Samverkan eller sammanslagning – så tänker lärarna 
Under förutsättningen att politiker, rektorer och lärare bestämmer sig för att satsa resurser på 
musikskolan väljer tre lärare alternativ ett; att fortsätta med viss samverkan mellan de båda 
skolorna. En lärare väljer alternativ två; utökad samverkan mellan skolorna och tre lärare 
väljer alternativ tre; en gemensam organisation.  

Om en satsning på musikskolan däremot inte sker ser fördelningen ut på följande sätt: 
Fem av lärarna väljer alternativ tre, en av lärarna väljer alternativ ett och ytterligare en lärare 
väljer alternativ två. Det går däremot inte att säga hur fördelningen ser ut totalt mellan de 
lärare som deltagit i undersökningen eftersom två av lärarna inte hade möjligheten att delge 
sina val på grund av att de inte deltog vid samtliga tillfällen då datainsamlingen skedde.  
 
Ett återkommande tema 
Det tema som varit återkommande och därmed framstår som extra viktigt för lärarna vid 
musikskolan är det faktum att de saknar en rektor som de anser kan föra deras och 
musikskolans talan. Wibeck (2000) menar att ett visst ämne eller en viss fråga kan anses 
vara stor och betraktas som viktig då många av informanterna återvänder till den. Frågan om 
avsaknaden av en rektor och den omfattning i vilken denna fråga diskuterats visar att så är 
fallet i denna undersökning under fokusgruppsamtal och intervjuer.  

Den rektor som skolan hade avslutade alltså sin anställning i slutet av vårterminen år 
2010. Lärarna är osäkra på huruvida den före detta rektorn fortfarande är delaktig i 
utredningen om samverkan eller ej medan en av lärarna framfört att tanken var att den före 
detta rektorn skulle agera konsult i frågan vilket inte blev fallet eftersom utredningen 
slutligen lades ner. Lärarna menar, trots att de har en tillförordnad chef, att de saknar en chef 
som känner till och kan driva verksamhetens ”musikfrågor” med framgång eller på ett 
tillfredställande sätt. Det behöver alltså knappast diskuteras vidare att denna fråga är mycket 
viktig för lärarna vid musikskolan. Jag ser det som min skyldighet att skildra verkligheten 
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som den förstås och upplevs av informanterna och de har framfört att det i en utredning om 
samverkan kan det betraktas som självklart att man behöver en rektor vilken kan föra 
verksamhetens talan.  
 
Att bevara den lokala musikskolan och dess ämnesmässiga fält 
En tolkning av hur idén om samverkan uppfattas, kan förstås som den roll musikskolan har 
för elever och människor i både närsamhället och i samhället i stort. Detta kan knytas till 
tankar om musikskolan som tradition och identitetsbärare.  

Sett ur ett nationellt perspektiv har det i media, under de senaste tio åren, förts en 
diskussion om att den svenska musik- och kulturskolan är en av de stora anledningarna till 
att Sverige lyckats så väl med export av såväl artister som musik, till andra länder och att 
musik också skulle vara den största exporten Sverige har i nuläget. Denna diskussion har i 
dessa sammanhang, främst initierad av politiker, berörts som ”det svenska musikundret”.   

Musikskolan som verksamhet har bland annat utvecklats ur ett behov av att värva nya 
medlemmar till amatörkulturföreningar såsom musikkårer och orkesterföreningar (Persson 
2001). Musik- och kulturskolor runt om i landet kan betraktas som en väg för elever att, 
förutom att musicera i ensembler ordnade av skolorna som en del av verksamheten, också 
introduceras för och delta i amatörkulturföreningar under sin övriga fritid. Ett återkommande 
tema under fokusgruppsamtal och intervjuer i denna undersökning har berört att det finns en 
risk att verksamhet och därmed också elever successivt förflyttas från musikskolan till 
kulturskolan. Om så skulle ske kan det alltså få konsekvensen att det till slut inte kommer 
finnas några elever kvar som kan rekryteras till exempelvis olika orkesterverksamheter i 
Degerfors.  

Man kan alltså se det som att amatörkulturföreningar av olika slag hamnat i ett 
beroendeförhållande till musikskolan. Låt mig här gå lite djupare in i diskussionen om detta 
och påminna om att en lärare, angående val av grad av samverkan, menade att det bästa och 
roligaste skulle vara i fall det på något sätt var möjligt att behålla den identitet, tradition och 
verksamhet som man byggt upp vid musikskolan genom åren. Dessa båda diskussioner – 
faran i successiv förskjutning av verksamheten och risken att eventuellt förlora det man 
byggt upp under en längre tid – visar sammantaget, som jag tolkar det, att en samverkans-
utredning kan lyfta fram och tydliggöra att det handlar om en kamp för traditionen och för 
ett ämnesfälts framtida existens. 
 
Politik och ekonomi sätter agendan för det lokala kulturlivet  
Om en enskild kommun i Sverige ska anordna och erbjuda invånarna verksamhet i 
kommunal musik- eller kulturskola är kommunens eget beslut (Hedberg Petersson 2006). I 
Danmark är kommunerna däremot skyldiga enligt lag att göra detta (Holgersen 2010), men 
det är dock tillåtet för kommuner som så önskar, om det finns befolkningsmässiga skäl (tänk 
minskande elevunderlag), att erbjuda sådan verksamhet i samverkan med en grannkommun.  

Den typ av verksamhet som musik- och kulturskolor utgör i Sverige kostar naturligtvis 
pengar att bedriva och bekostas då med kommunala skattemedel. Med bakgrund i vetskapen 
om tidigare besparingar och nedläggningar av kommunala musik- och kulturskolor som 
genomförts i Sverige de senaste åren skulle det kunna betraktas som ”naturligt” att lokala 
kommunpolitiker i ett ekonomiskt svårt läge i kommunen ser sig om efter var man eventuellt 
skulle kunna genomföra effektiviseringar och/eller besparingar. Så var också fallet i 
Degerfors kommun då man, som beskrivits i resultatpresentationen, år 2004/2005 beslutade 
om besparingar uppgående till 20 procent av den befintliga verksamheten vid musikskolan.  
 
I denna undersökning har det i resultatpresentationens introducerande del framkommit att 
utredningen om samverkan enligt politiker inte uttalat grundat sig i idén att genomföra 
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besparingar genom effektivisering av verksamheten men det har ändå varit uttalat att man 
har en vetskap om ett ekonomiskt svårt läge i de båda kommunerna. Två politiker med 
samma partitillhörighet, en i respektive kommun, såg möjligheten till utökad samverkan 
eller i förlängningen en gemensam organisation mellan de båda orternas musik- och 
kulturskola.  

Danermark och Kullberg (1999) menar att när samverkan väl kommer på tal är det inte 
något de inblandade kan välja att delta i eller ej utan snarare då att samverkan i dag kan 
betraktas som en nödvändig arbetsform. Även denna utredning om samverkan presenterades 
av politiker och framställdes för lärarna som något nödvändigt eller till och med som ett 
krav. Detta enligt politikerna som en konsekvens av ett minskande elevunderlag och sämre 
ekonomi i de båda kommunerna. Några av lärarna har i denna undersökning uttryckt att de 
upplevt en känsla av att samverkan och/eller sammanslagning är ett just ett krav för att 
verksamheten ska få finnas kvar. 

Med detta i tanken vill jag ändå argumentera för att personalen vid musikskolan i 
Degerfors har varit del i, och påverkats av en utredning som grundades på politisk-
ideologisk grund genom Degerfors kommuns förra styre. Detta framstår som tydligt 
eftersom det senare visade sig att utredningen om samverkan, och förslaget om en 
gemensam organisation mellan de båda skolorna, helt tappade bäring när den nya politiska 
majoriteten tog över styret i Degerfors kommun.  

Detta förfarande i sig kanske inte kan betraktas som något märkligt men det har fått 
allvarliga konsekvenser för lärarna vid musikskolan vilka under en längre tid (nästan två år) 
gått och väntat på besked om beslut i frågan. Som framkommit i denna undersökning har de 
oroat sig för hur det ska bli utan att varken politiker eller ledning har skapat rum för att 
diskutera dessa kanske viktigaste frågor i en utredning om samverkan. Det har dock inte 
varit så att samtliga lärare som påverkats av denna utredning har gått och oroat sig för att bli 
av med jobbet, men den typ av frågor de oroat sig för kan ändå betraktas som så pass stora 
att en två år lång utredning kan betraktas som en alldeles för lång tid av att inte veta hur det 
ska bli. Den utredning som bedrivits har alltså satt sina spår i lärarna och i verksamheten 
vilken också tidigare varit drabbad av tuffa besparingar. Lägg därtill det faktum att lärarna 
varit utan en rektor i knappt ett års tid.  

Med detta i åtanke kan vi vända tankarna till Danermark (2000) som presenterat ett 
synsätt som sätter människan i centrum och som på så sätt poängterar att samverkan 
innefattar människor och berör människor. Om man betraktar samverkan på detta sätt känns 
det märkligt att tänka på att lärarna egentligen enbart getts möjlighet att diskutera dessa 
frågor i och med att denna undersökning genomförts.  
 
Förutsättningar för samverkan 
Ovanstående för oss in på frågan om de förutsättningar som ur ett organisationsteoretiskt 
perspektiv krävs för att en utredning om samverkan ska kunna bli framgångsrik eller för att 
samverkan överhuvudtaget skall gå att genomföra. Danermark och Kullberg (1999) menar, 
som framförts ovan, att om ett samverkansprojekt skall lyckas är det av största vikt att 
samtliga deltagare vid starten har en gemensam utgångspunkt innan samverkan påbörjas och 
att om en god samverkan ska bli av bör personalens motivation och deras upplevelser av det 
som sker i samarbetet ha diskuterats. Danermark (2000) framför att lyckad samverkan 
handlar om att de inblandade, här betraktade som lärare inom musikskolan och/eller vid de 
båda skolorna, lär känna varandras synsätt och kan kommunicera kring dem. Här vill jag 
påminna om att lärarna från de båda skolorna fick träffa varandra under en dag och samtala 
kring möjligheter och hinder för samverkan mellan de båda skolorna. En av lärarna har 
framfört att de båda kollegorna känt till och träffat varandra vid tidigare tillfällen vilket kan 
anses öka chanserna för god samverkan. Det möte som genomfördes då lärarna från de båda 
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skolorna träffade varandra kan ändå knappast anses som tillräckligt för att lära känna 
varandras synsätt eller för att lägga grunden för en gemensam utgångspunkt för samverkan. 
Som nyligen sades ovan har inte ens lärarna vid musikskolan formellt fått diskutera sådana 
frågor utan detta har enbart erbjudits som en effekt av denna undersökning. Det är alltså 
rimligt att fråga sig huruvida förutsättningarna för denna utredning om samverkan kan 
betraktas som goda vare sig man betraktar den ur ett organisationsteoretiskt perspektiv eller 
ej.  
 
Som framfördes i det första teoretiska perspektivet (Danermark 2000) är det alltså ledningen 
för en organisation och/eller för en samverkansprocess som ytterst ansvarar för att skapa de 
grundläggande förutsättningarna för att processen skall fungera. Man kan fundera kring 
huruvida detta varit möjligt eller ej när musikskolan inte haft en rektor som närvarat under 
utredningens senaste halvår. Det var ju ändå [rektor 1] som tillsammans med [rektor 2] på 
uppdrag av politiker och tjänstemän skulle utreda förutsättningarna för samverkan och i 
förlängningen sammanslagning mellan de båda skolorna.  

Danermark poängterar också att den interna ledningsfunktionen inte nog kan 
understrykas och att två nyckelbegrepp som står i relation till detta är legitimitet och 
kompetens. Informanterna i denna undersökning har ifrågasatt utredningens legitimitet. De 
har inte uttalat ifrågasatt den nuvarande chefens kompetens att driva frågan om samverkan 
vidare men de har flera gånger och återkommande framfört att de anser att denne inte varit 
förmögen att på ett tillräckligt engagerat sätt föra verksamhetens talan och driva dess 
”musikfrågor”.  
 
Angående frågan om lärarnas möjlighet till delaktighet och påverkan av utredningsprocessen 
kan man förstå de som att politiker och rektorer förmodligen betraktat det som att frågan om 
vem eller vilka som har beslutsmandat kring vilken form av samverkan man i slutändan 
kommer bestämma sig för att genomföra, har varit tydligt genom hela processen. Jag är 
osäker på om personalen verkligen uppfattat och erfarit det på det sättet.  

I denna undersökning har det framkommit att lärarna önskade större delaktighet och 
påverkan av processen. Som jag ser det vore det dumt av ledningen att inte ta hänsyn till 
denna önskan eftersom lärarna själva kan betraktas som experter på att arbeta i och 
genomföra sin verksamhet. Ledningen skulle alltså ha mycket att vinna på att bjuda in 
lärarna till ett eller flera djupgående samtal om deras olika syner på samverkan och/eller 
sammanslagning mellan de båda skolorna, vilket med facit i hand tyvärr inte blev av.  
 
Detta för oss vidare in på de centrala faktorer som enligt Danermark (2000) påverkar 
skeendet i en samverkansprocess. Angående den kunskaps- och förklaringsmässiga faktorn 
är det i enlighet med det som framkommit i denna undersökning och det som diskuterats 
ovan, tydligt att de inblandade i denna utredning utgörs av olika typer av yrkesverksamma. 
Utredningen berör och påverkar politiker, rektorer och lärare med (naturligt) olika typer av 
utbildning, yrkespraktik (praxis), och erfarenheter av densamma vilket ger dem olika sätt att 
se på problemet och olika sätt att angripa det.  

Angående faktorn formella och informella regler kan nämnas, som diskuterats 
utförligt ovan, att det alltså existerar olika typer av regler eller regelverk för de olika 
inblandade yrkesverksamma. Denna fråga har engagerat lärarna och diskuterats livligt bland 
annat gällande exempelvis avtal (tänk ”öppet intag”), arbetstid, och löner. 

Danermark menar, som framförts ovan, att om samverkan ska ha förutsättningarna att 
bli framgångsrik är det viktigt att dessa frågor identifieras, lyfts fram och diskuteras. 
Återigen, detta har nästan uteslutande varit möjligt som en effekt av denna undersökning och 
alltså inte genom att ledningen lagt en grund för en sådan diskussion.  
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Danermark (2000) menar att ett fel som ofta uppstår i samverkansprocesser är att man inte 
planerar samverkan tillräckligt innan man påbörjar den. I det förslag kring grader av 
samverkan som de båda rektorerna arbetade fram, förespråkade både politiker och de båda 
rektorerna en gemensam organisation (alternativ tre). Det betyder alltså att de ville gå från 
viss etablerad samverkan direkt till en gemensam organisation. Danermark menar som 
bekant att ”det är bättre att börja på en lägre samverkansnivå och med tiden utveckla 
samverkansformerna” (a.a. s. 18). Om man valt att följa Danermarks råd skulle det i sådana 
fall innebära att man går från viss samverkan, till att under en tid arbeta med utökad 
samverkan (avtal kring utökan av köp och sälj av tjänster) och därefter fattar beslut kring 
huruvida det är önskvärt att gå vidare mot en gemensam organisation eller ej.   
  
Den utredning om samverkan som bedrivits kan sägas grunda sig i vetskapen om en 
assymetrisk relation mellan de båda skolorna (Danermark 2000; Lindberg 2009; Lindqvist 
& Nylén 2000). En assymetrisk relation innebär att den egna organisationen har få resurser 
och samarbete kan då var ett sätt att få tillgång till andras resurser genom att så att säga åka 
snålskjuts. Enligt Danermark är assymetri dock en hämmande faktor för samverkan. 
 
Danermark och Kullberg har presenterat ytterligare ett antal hämmande faktorer för 
samverkan. Vid en genomgång av dessa kan det betraktas som att de hämmande faktorer för 
samverkan som tyvärr varit aktuella i denna utredning (oavsett om samverkan i slutändan 
blivit av eller ej) främst gäller; till viss del vagt formulerade mål, och en oklar 
ansvarsfördelning. De främjande faktor som skulle ha varit aktuella om samverkan (eller 
alternativ tre – sammanslagning) blivit av, gäller främst; att verksamheterna är organiserade 
i gemensamma distrikt, att huvudmannaskaps- och funktionsgränser har bestämts, att den 
administrativa och politiska ledningen och finansieringen av verksamheterna är samordnade. 
Det finns dock i denna utredning, som presenterats utförligt i detta kapitel, ett antal faktorer 
som gjort att möjligheterna för samverkan inte kan betraktas som goda.  
 
De underliggande orsaker till samverkan, som togs upp genom Lindberg (2009), och som 
(utöver assymetri) kan anses vara aktuella i denna utredning och som åberopats av politiker, 
först och främst är att en ömsesidighet existerar mellan de båda skolorna. De båda skolorna 
skulle alltså om utökad samverkan och/eller sammanslagning blivit av, ha arbetat mot ett 
gemensamt mål. Det gemensamma målet bestod bland annat i att erbjuda brukarna en 
bredare verksamhet vilket de båda skolorna, av politikerna alltså inte anses kunnat uppnå på 
egen hand, varpå ett beroende mellan dem alltså har uppstått.  

En andra underliggande orsak till samverkan som varit aktuell i denna utredning gäller 
organisationernas effektivitet. Genom effektivitet hoppas politikerna hålla kostnaderna för 
verksamheterna nere och som en effekt av detta kan också en tredje underliggande orsak till 
samverkan uppnås, nämligen stabilitet.   
 
Samverkansutredningen ur ett handlings- och processperspektiv 
Det kan betraktas som relativt tydligt att den samverkansutredning som pågått haft en 
organisationsteoretisk inriktning liknande den Danermark (2000) presenterat. Utredningen 
har alltså problematiserat organisatoriska förhållanden som fokuserar det yttersta ansvaret 
och beslutsfattandet hos ledningen (betraktad som politiker och de båda rektorerna) där de 
som ska samverka måste ha legitimitet och mandat hos denna att göra det.  Som förklarats 
av Lindberg (2009) finns det risker med att förhålla sig till samverkan på ett sådant sätt 
eftersom utredningen kan ta mycket tid i anspråk från de som ska samverka bland annat då 
frågor av organisatoriskt slag kan vara mycket invecklade och man lägger stor vikt vid att 
diskutera förutsättningarna för samverkan. Detta kan enligt Lindberg få konsekvensen att 
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samverkansutredningar så att säga rinner ut i sanden. Denna utredning lades dock på is på 
grund av politisk-ideologiska skäl och inte för att utredningen i sig tagit så mycket tid i 
anspråk, i alla fall inte från lärarna.   
 
Ur ett handlings- och processperspektiv växer strukturerna för samverkan successivt fram ur 
den samverkande praktiken, medan man ur ett organisationsteoretiskt perspektiv istället 
noggrant planerar kring strukturerna genom att exempelvis utarbeta en handlingsplan, och 
därefter påbörjar samverkan. Om man nu skulle betrakta denna utredning om samverkan ur 
ett handlings- och processperspektiv skulle det praktiska tillvägagångssättet kunna vara 
sådant att mål för samverkan arbetas fram av politiker och därefter konkretiseras och 
förtydligas dessa av rektorerna. Därefter är det upp till lärarna själva att bedriva 
verksamheten på ett sådant sätt så att målen för samverkan uppfylls. Ur detta perspektiv är 
det alltså de som i praktiken fått uppdraget att samverka (lärarna) som skapar strukturerna 
för samverkan.  
 
Man kan alltså se det som att lärarna får möjlighet och handlingsutrymme att göra det som 
de är bäst på (i samspel med sina kollegor) och rektorer och politiker i sin tur gör det som de 
är bäst på. Istället för att samverkan noga planeras skulle lärarna direkt kunna prova olika 
former av samverkan. Detta skulle naturligtvis också kunna innefatta att lärare från de båda 
skolorna sätter sig ned och diskuterar hur de tror att samverkan bäst genomförs parallellt 
med att man i praktiken provar sig fram. Som jag förstår detta teoretiska perspektiv, skulle 
ett sådant arbetssätt säkerligen också leda till att de tänkta lärarna får större möjlighet till 
delaktighet och chans att påverka processen kring utredning om samverkan. 
 
Gällande denna undersöknings funktion 
Denna undersökning har fokuserat musiklärares erfarenheter, upplevelser och reflektioner 
kring en utredning om samverkan mellan en musikskola och en kulturskola. I 
undersökningen har det inte eftersträvats att anlägga ett utvärderande perspektiv, men 
undersökningen skulle kunna betraktas fylla en sådan funktion för den som önskar se det så. 
Även om denna undersökning inte betraktas som en utvärdering är det ändå möjligt att dra 
lärdomar av vad som framkommit i denna undersökning.  

Baserat på denna undersökning och den utredning den fokuserat, samt för eventuella 
kommande samverkansutredningar som inbegriper ett människohanterande perspektiv, är 
mina rekommendationer utifrån resultatet i denna fallstudie att  
 
- de inblandade ges möjlighet att samtala kring för dem viktiga frågor vilket bör ordnas, på 
initiativ av ledningen, så snart som det är möjligt  
- vara tydlig med vem eller vilka som har beslutsmandat i olika frågor i utredningen 
- ta till vara på de inblandades generella och specifika kunskaper i de yrkesverksammas 
praktik 
 
Inledningsvis skrev jag att tidigare forskning om samverkansfrågor inom området musik- 
och kulturskola är i det närmaste obefintlig. Trots att utökad samverkan och/eller 
sammanslagning mellan de båda skolorna alltså inte blev av och utredningen i slutändan 
avslutades har denna undersökning bidragit med ny kunskap och relevant forskning på 
området samverkan mellan musik- och kulturskola. Jag hoppas naturligtvis att denna 
undersökning ska tillföra något och komma till användning i framtida forskning på området. 
 
Angående den tidigare forskning och litteratur som jag använt mig av vill jag framföra att 
den har utgjort en god grund för att påbörja och utveckla ett forskningsområde.  
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Jag har haft stor användning av de erfarenheter kring samverkan som presenterats dels 
genom Danermark och Kullberg (1999) avseende samverkan inom vård och omsorg och 
självklart också perspektiv på samverkan i allmänhet genom Danermark (2000) och 
Lindberg (2009). Det har varit berikande att ta in sådan litteratur som kanske inte vanligtvis 
används och refereras i musiksammanhang och jag hoppas att min forskning på detta sätt, 
för den som önskar och finner det fruktbart, skall kunna ses ur ett bredare och mer allmänt 
perspektiv utanför fältet musikforskning. 
 
Angående metodval 
I denna masteruppsats har jag använt mig av fallstudie som övergripande metod och som 
metod för att samla in data. Genom fallstudie är det möjligt att gå in på djupet i ett 
forskningsområde. I kvalitativa studier som denna undersökning är, kan man som forskare 
uppfatta det som att man alltid går in på djupet i det ämne man forskar och det stämmer 
säkert till viss del. Jag upplever det dock som att jag i denna undersökning kommit riktigt 
djupt in i ämnesområdet. Det har förmodligen en hel del att göra med det faktum att jag följt 
denna utredning om samverkan under en relativt lång tid (närmare bestämt ett år), samt att 
informanterna delgivit information om, och delat med sig av sina upplevelser kring de tankar 
om samverkan och/eller sammanslagning som existerat mellan de båda skolorna en längre 
tid, samt hur denna utredning bedrivits.  

Något som också påverkat möjligheten att gå på djupet är det faktum att jag själv har 
anställning som musiklärare vid musikskolan i Degerfors. Detta faktum diskuteras vidare 
nedan under rubriken angående forskarposition.  

 
Som nämnts i metodkapitlet i denna uppsats finns det enligt Merriam (1994) flera 
egenskaper som är utmärkande för kvalitativa fallstudier (se sidan 18 i denna uppsats). 
Samtliga av dessa egenskaper betecknas av undertecknad som gällande i denna 
undersökning. Denna fallstudie är partikularistisk eftersom den fokuserar en händelse eller 
en företeelse (samverkan) och vad den innebär ur olika perspektiv.  

Denna fallstudie är också deskriptiv (beskrivande) eftersom undertecknad tolkar 
innebörden av det som studerats utifrån informanternas olika uppfattningar om, kulturella 
normer och attityder i anslutning till ämnesområdet. Som diskuterats ovan gäller detta 
exempelvis hur informanterna betraktar och uppfattar musik- och kulturskolans betydelse 
och roll i samhället och hur de ser på kampen om de olika ämnesmässiga fälten inom 
skolformen.  

Min förhoppning är att denna fallstudie också uppfattas som heuretisk och att den 
bland annat ska ”förbättra läsarens förståelse av den företeelse som studeras vilket kan skapa 
nya innebörder, [och] vidga läsarens erfarenhet…” (Merriam 1994, s. 27).  

I denna fallstudie har jag också arbetat på ett induktivt arbetssätt då min förståelse av 
ämnesområdet och mina egna hypoteser i ämnet förändrats och omformulerats under 
arbetets gång.   
 
I arbetet med min magisteruppsats använde jag mig för första gången av fokusgruppsamtal 
som metod för att samla in data. Då var jag på sätt och vis del i ett forskarteam där jag inte 
huvudsakligen ledde samtalen utan istället formulerade diskussionsfrågor till samtalen 
utifrån mina frågeställningar på området. I några av samtalen var jag dock samtalsledare.  

I denna undersökning har jag ensam varit ansvarig för samtliga ”arbetsuppgifter” och 
roller i användandet av fokusgruppsamtal, som exempelvis planering av övergripande 
diskussionsfrågor och genomförande av samtalen i egenskap av samtalsledare.   

Ibland har jag känt att när det gäller just fokusgruppsamtal som metod för att samla in 
data skulle man som forskare kunna vara två (eller fler) som delar på ansvaret. En av de 



 83 

ansvariga kan då agera samtalsledare och den andre lots som ansvarar för att föra samtalet 
vidare om deltagarna (eller samtalsledaren) så att säga fastnar i ett ämne. Lotsen kan också 
ha som arbetsuppgift att under samtalets gång se nya ämnen som kan vara intressanta att 
samtala vidare kring.  

Emellanåt har jag också upplevt att man som ensam samtalsledare i användandet av 
fokusgruppsamtal riskerar att komma väldigt djupt in i de diskussioner som pågår och att det 
kan vara svårt att hålla sig på avstånd och överblicka samtalen just när de pågår. Det är dock 
möjligt att denna problematik hänger samman med den forskarposition jag haft i denna 
undersökning då jag växlat mellan ett inifrån- och ett utifrånperspektiv.     
 
Fokusgruppsamtal har varit ett nytt arbetssätt för deltagarna i denna undersökning men detta 
har som jag upplevt det inte varit problematiskt på något sätt. Mina tidigare erfarenheter från 
användandet av fokusgruppsamtal vittnar om att det kan ta en liten stund innan deltagarna 
”slappnar av” och blir bekväma, i sina roller eller i gruppen, men när detta väl inträffar rullar 
samtalen på och deltagarna ger och tar av varandra på ett mycket inspirerande sätt. Det är 
min upplevelse att så varit fallet för deltagarna i denna undersökning.  
 
Som sagt, fokusgruppsamtal är en inspirerande och givande arbetsform och den skulle kunna 
fungera utmärkt i ett lärarlag eller annan grupp av människor inom andra yrken, detta också 
utanför forskningens väggar. I fokusgruppsamtal skapar deltagarna mening tillsammans, 
som grupp, kring det ämne som diskuteras och det är detta som gör arbetssättet så givande.  

Att fokusgruppsamtalen i denna undersökning kan betraktas som relativt strukturerade 
handlar som jag ser det om att det som forskare skulle vara möjligt att greppa processen 
kring utredningen om samverkan, alltså för att kunna bilda sig en förståelse över hur 
utredningen gått till från start till slut och att korrekt förstå alla de vändningar som en 
utredning om samverkan visat sig kunna ta.   

 
Intervju har som datainsamlingsmetod i denna undersökning varit ett mycket bra 
komplement till fokusgruppsamtal eftersom jag kunnat fördjupa min förståelse för 
ämnesområdet och informanternas upplevelser av, och erfarenheter och känslor kring 
utredningen om samverkan.  

Genom intervju som metod har det induktiva arbetssättet på så sätt stärkts och den 
data som har samlats in har hela tiden fått påverka nästa steg i undersökningen och min 
förståelse för processen kring utredningen om samverkan. Jag har ständigt letts vidare till 
nya frågor och nya ”svar” på ämnesområdet och på så sätt har jag kunna bekräfta eller 
dementera de svar jag fått av informanterna och de antaganden jag själv gjort om processen 
kopplad till utredningen om samverkan.  
 
Angående forskarposition 
Det inifrån- och utifrånperspektiv som beskrevs i forskarpositionen ovan har överlag 
fungerat mycket bra. De båda perspektiven har berikat varandra på ett mycket intressant och 
djuplodande sätt. Genom min forskarposition har jag alltså haft mycket nära till att sätta mig 
in i vad det innebär att vara berörd lärare av en utredning om samverkan främst eftersom jag 
själva har anställning vid musikskolan i Degerfors; jag har alltså fått förmånen att följa 
denna process kring utredning om samverkan under de närmare två år som den nu pågått. 
Emellanåt har det varit utmanande att distansera sig från inifrånperspektivet till förmån för 
utifrånperspektivet. Å andra sidan har utifrånperspektivet berikats av inifrånperspektivet på 
ett mycket intressant sätt vilket gjort att jag som forskare haft tillgång till en stor mängd 
information samt inte minst mina kollegors och mina egna känslor och engagemang i frågan 
om utredningen av samverkan.  
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Som presenterats vid flera tillfällen i resultatpresentationen och som förtydligats och 
diskuterats ingående i resultatanalysen (se sidan 69-70) har denna utredning om samverkan 
alltså utgjort en stor, engagerande, och mycket betungande fråga för lärarna. Utöver de 
känslor och reaktioner som lärarna delgivit har de också beskrivit att de under utredningen 
om samverkan upplevt verksamheten vid musikskolan som svävande och som hängandes i 
luften.  

Alla dessa olika erfarenheter av, samt upplevelser och reflektioner kring utredningen 
om samverkan har varit möjliga att skildra genom det inifrånperspektiv som i denna 
undersökning varit en del av min forskarposition. Jag menar inte att det skulle ha varit 
omöjligt att som ”utomstående forskare” kunna se och lyfta fram dessa frågor men det 
inifrånperspektiv jag anlagt har gjort att jag på ett djupare plan kunnat se dessa frågor och 
varit mer sensitiv inför dem eftersom liknande känslor också funnits representerade i mig 
själv i egenskap av anställd som musiklärare vid musikskolan i Degerfors.     
 
Min forskarposition och utifrånperspektivet har också i viss mån förändrat min lärarroll. 
Detta gäller i allmänhet som lärare inom musik- och kulturskolans värld och i synnerhet som 
lärare vid musikskolan i Degerfors. Genom att forska om detta ämnesområde har min syn 
på, och förståelse av, hur en musikskola som organisation fungerar utvecklats och 
fördjupats. Jag har också fått en större förståelse för hur beslutsfattande och utredningar kan 
fungera på ett kommunalt plan.  

Ibland har det varit svårt att kliva in och ut ur forskarrollen eftersom ämnesområdet är 
så engagerande som lärare och det har säkert också varit utmanande och ibland svårt för 
mina kollegor att se mig som forskare när de mest känner mig som lärare och kollega.   
 
Implikationer för yrkespraktiken 
De implikationer som denna undersökning visar på för de yrkesverksamma handlar i mångt 
och mycket om att en utredning om samverkan kan skapa en oro och ovisshet om ”hur det 
ska bli” vilket naturligtvis påverkar lärarna i sin undervisande vardag.  

Jag tänker också att utredningar om samverkan mellan musik- och kulturskolor (och 
inom andra områden) i framtiden, kan komma att påverka de inblandade på många olika sätt. 
De som påverkas av en sådan utredning och som kan ha nytta av att känna till resultat inom 
forskningsområdet ”samverkan i musik” är såväl politiker som rektorer och lärare. 
Utredningen påverkar dessa eftersom de under en utredning om samverkan utmanas att 
tänka till kring nya arbetsformer inom musik- och kulturskolan. 
 
Framtida forskning inom ämnesområdet 
En första idé kring framtida forskning inom ämnesområdet är att det skulle vara mycket 
intressant att undersöka vidare om det finns fler musik- och kulturskolor som arbetat med 
utredning om samverkan. Man skulle också kunna besöka skolor där man nu arbetar med 
samverkan eller där skolor slagits samman och samtala med lärare kring deras erfarenheter, 
upplevelser och reflektioner av ett sådant arbete.    
 
I uppsatsens inledande del nämndes att det inte har varit möjligt att i denna studie diskutera 
musik- och kulturskolans uppdrag och innehåll. Det skulle vara intressant att forska vidare 
om detta och också om utredningar av samverkan kopplat till hur lärare ser på musik- och 
kulturskolans roll och funktion i ett litet samhälle eller i ett närsamhälle och då kunna gå 
djupare in i, och titta närmare på hur lärare och andra, inom dessa skolor ser på samverkan 
och på förändringsprocesser av olika slag i sådana sammanhang.  
Överhuvudtaget berör denna undersökning ett antal ideologiska frågor som tyvärr inte varit 
möjliga att undersöka vidare inom tidsramen för denna undersökning. Hur frågor om 
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ideologiska och politiska synsätt inverkar på styrning, organisation och prioriteringar i den 
kommunala verksamheten skulle därför vara intressant att studera närmare i framtida 
forskningsprojekt.   
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