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Abstract 
 
 
 
 
 
 
This thesis examines and evaluates user boards in Swedish public schools from a 
democratic perspective. In order to evaluate whether the democratic values are fulfilled 
five different democratic ideals are selected to serve as a theoretical fundament. These 
ideals derive from the Swedish Government Official Reports that preceded the reform 
of user boards in schools, and are identified as the following: participation, dialogue, 
trust, democratic schooling and influence. The study is based on cases and involves two 
schools with user boards and two comparative schools with informal parental influence, 
so called school advisory boards. The study concludes that the main difference between 
the two types of parental influence is the level of formality. The formal character of the 
user boards provides the parents in those with more possibilities to influence their 
schools, than parents in advisory boards. However, the parents in the user boards do not 
use their influence to the extent that they are allowed to.  
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1. Inledning 
 
 
 
 
 
I en tid då valdeltagandet i de allmänna valen minskar och medlemsantalen hos de 
politiska partierna sjunker uppenbarar sig frågan om vad det är som gör ett samhälle 
demokratiskt. I Sverige har en diskussion förts sedan 1970- och 1980-tal om att antalet 
inflytandeformer för medborgare i samhället borde öka. Många av diskussionerna har 
landat i att låta medborgare utöva inflytande i just de offentliga verksamheter som de 
brukar. I egenskap av brukare av en viss verksamhet borde alltså dessa medborgare ha 
rätt att påverka denna genom mer direkta kanaler än partimedlemskap eller röstning i 
allmänna val. Denna typ av inflytande har kommit att kallas brukarinflytande. Sedan 
1980-talet har Sveriges riksdag beslutat om en rad verksamheter som landets 
kommuner - om de så önskar - får lägga under inflytande av brukargrupper. I mitten på 
1990-talet var det grundskolans tur. (Möller 1996; Lindbom 1995; Lundqvist 1991; 
Petersson et al 1989). 
  Sedan 1996 har kommuner inom ramen för en försöksverksamhet haft 
möjlighet att inrätta lokala styrelser med föräldramajoritet i grund- och särskolan 
(Skolverket 2000:4). I praktiken innebär det att en viss del av den beslutsrätt som 
tidigare innehafts av skolledning av kommunens utbildningsnämnd, eller motsvarande, 
delegeras till dessa styrelser. Styrelserna går under namnet brukarstyrelser och måste 
givetvis fortsätta följa skollagen och en rad olika riktlinjer. Det är fortfarande 
kommunernas utbildningsnämnder som har det övergripande ansvaret för 
skolverksamheten i kommunen (Ståhle 2000:19).  

Eftersom brukarinflytandet i skolor ännu så länge enbart är en del i en 
försöksverksamhet, så utvärderas och studeras detta kontinuerligt ur flera perspektiv. 
Men likt forskning om brukarinflytande i allmänhet så behandlar forskningen om 
försöksverksamheten de farhågor och de förhoppningar som finns kring styrmodellen. 
Farhågorna beskrivs som att brukarstyre utmanar den demokratiska jämlikheten och 
låter särintressen fatta beslut som iställe alla medborgare borde få vara med att fatta. 
(Jarl 1999; Jarl 2003; Lundqvist 1991; Klasson 2000). Samtidigt finns förhoppningar 
om att brukarstyret ska åstadkomma en rad olika saker. Dels handlar dessa saker om 
rena effektivitets- och kvalitetsvinster medan andra förhoppningar handlar om att 
brukarstyret kommer att utveckla demokratin. En stor del av tidigare forskning har 
fokuserat på att studera om de farhågor som finns med brukarinflytande har besannats. 
Det har visat sig - till mångas lättnad - att så inte verkar vara fallet. 
 

”De farhågor som funnits om att ett ökat brukarinflytande skulle kunna leda till 

problem i förhållande till den representativa demokratin förefaller i huvudsak inte ha 
bekräftats” (Ds 2001:34 sid. 7) 

 
Men för att kunna uttrycka sig positivt till brukarstyre krävs inte bara att farhågorna 
inte besannas, utan också att förhoppningarna faktiskt gör det. Dessutom måste det 
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anses centralt att det är just de demokratiska förhoppningarna som besannas, eftersom 
de risker som brukarstyre utsätter den demokratiska jämlikheten för inte kan 
kompenseras genom enbart effektivitetsvinster i verksamheten.  
 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på om formellt brukarstyre i grundskolan lett till 
att de demokratiförhoppningar som finns med brukarinflytande har infriats. För att få 
perspektiv på de vinster som kan göras med brukarstyre kommer uppsatsen att utformas 
som en fallstudie med viss komparativ ansats. Fallstudien omfattar två grundskolor med 
brukarstyrelse samt två grundskolor med en mer informell typ av föräldrainflytande, så 
kallade skolråd. Dessa skolors organ för föräldrainflytande kommer att jämföras med 
varandra. Uppsatsens konkreta frågeställningar utgår från de demokrativinster som är 
väntade i de utredningar som föregått försöksverksamheten och lyder som följer: 
 
(1) Förbättras deltagandet med införandet av brukarstyrelser i grundskolan?  
 
(2) Förbättras den demokratiska dialogen med införandet av brukarstyrelser i 
grundskolan?  
 
(3) Ökar förtroendet för skolan och de kommunala skolpolitikerna med införandet av 
brukarstyrelser i grundskolan?  
 
(4) Fostrar brukarstyrelserna i grundskolan i demokrati?  
 
(5) Ger brukarstyrelserna i grundskolan föräldrarna ökat inflytande? 
 
 

1.2 Avgränsningar 
 
Studien begränsar sig tidsmässigt till de senaste åren, och inkluderar alltså inte hela den 
period som försöksverksamheten har pågått. Den eftersöker heller inte förändringar 
över tid bland de studerade skolorna utan söker främst skillnader mellan brukarstyrelser 
och skolråd. 

Eftersom uppsatsen är en fallstudie går den inte att generalisera hur som helst, 
men fallstudiens ambition är ändå att belysa det generella genom att titta på det 
enskilda. Således finns det ingen strävan att studera några av fallen enskilt utifrån 
variabler som elevsammansättning, socioekonomisk bakgrund, studieresultat eller 
liknande. Däremot är fallen valda för att få en viss spridning vad gäller dessa typer av 
variabler (se kapitel 3).  
 
 



 6 

1.3 Tidigare forskning på området  
 
Forskning om brukarinflytande, såväl i skolan som i andra verksamheter, har kommit 
långt i Danmark där numera brukarstyrelser är en integrerad del i den danska 
skolorganisationen. Det är faktiskt danskans term bruger som blivit inlånad till Sverige 
och blivit brukare på svenska (Ds 2001:34 s. 61). I Sverige är en stor del av 
forskningen på området av praktisk utvärderande karaktär (exempelvis Persson 2000). 
Den främsta forskningen sker givetvis i Skolverkets regi (Kristoffersson 1999; Almgren 
2000; Ritchey 1998). För dem har bland annat Almgren studerat brukarinflytandets 
demokratiska konsekvenser. Almgren konstaterar att en stor del av dem som deltar i 
brukarstyrelser på skolor upplever att de lär sig mer om skolan (Almgren 2000:40). 
Dansk forskning på området visar på samma sak, men också att kunskapen om det 
övergripande politiska systemet inte ökat i lika stor utsträckning som kunskapen om 
den egna skolan (Kristensen 1998:201). I Skolverkets studier har det även framkommit 
att det finns mycket positiva effekter av försöksverksamheten med brukarstyrelser i 
skolor, föräldrar som sitter i brukarstyrelserna är mer nöjda med sitt inflytande än 
föräldrar som inte sitter i brukarstyrelser. Det enda riktiga problemet som framkommit 
är frågan om förankring, representativitet och rekryteringen av föräldrar till 
brukarstyrelserna. Detta antas kunna skada legitimiteten för brukarstyrelserna på sikt. 
(Skolverket 2000:43ff).  

En av dem som i Sverige forskat mest om brukarinflytande i grundskolan på 
senare år är statsvetaren Maria Jarl. Hon har även varit utsedd att vara regeringens 
utvärderare av försöksverksamheten. Hon har bland annat utrett brukarinflytandet i 
Sverige utifrån uppdraget att studera 

 
Hur nuvarande möjligheter till brukarinflytande i Sveriges kommuner och 

landsting fungerar inom ramen för den representativa demokratin (Ds 2001:34 s. 
58). 

 
Uppdraget indikerar att Jarl ska studera riskerna som finns med att införa 
brukarinflytande i ett demokratiskt system som främst är representativt. Hennes 
slutsatser är att kombinationen av brukarinflytande och en i grunden representativ 
ordning inte är riskfri. Hittills har dock inga stora problem uppstått vad gäller den 
demokratiska jämlikheten och det finns belägg för att dessa risker kan minimeras om 
det finns god kommunikation mellan brukarna och kommunen ifråga. (Ds 2001:34 s. 
179ff). 

Det ska slutligen understrykas att forskningen om försöksverksamheten i 
dagsläget har ett par år på nacken. Inte sedan millennieskiftet har Skolverket gjort 
någon omfattande utvärdering, och Maria Jarls data är främst inhämtade från 2000-
talets första år.  
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1.4 Disposition 
 
Uppsatsen har inletts med en kort introduktion och därefter en redogörelse för sitt syfte 
och sina frågeställningar. En kortare genomgång av tidigare forskning på området har 
också presenterats.   

Härifrån är uppsatsen strukturerad efter sina fem frågeställningar. 
Teoriavsnittet behandlar samtliga demokratimotiv och ställer upp kriterier för dessa 
som kommer att tjäna som analysinstrument i uppsatsens resultat. Därefter presenteras 
uppsatsens metod och material i ett kortare kapitel. Sedan följer uppsatsens resultat, 
som alltså analyserar det insamlade materialet med hjälp av de kriterier för 
demokratimotiven som ställts upp i teoriavsnittet. Allra sist avslutas analysen med ett 
sammanfattande och analyserande kapitel som slutgiltigt söker svaret på uppsatsens 
fråga: Infrias brukarstyrelsernas demokratilöften?  
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2. Teori – fem demokrativärden 
 
 
 
 
 
När olika typer av brukarinflytande motiveras ur ett demokratiskt perspektiv framhålls 
en rad värden. I SOU 2000:1 återges att det eftersträvansvärda vid 
demokratiförbättrande reformer är att utveckla ”deltagardemokrati med deliberativa 
kvaliteter” (SOU 2001:48 hänvisar till SOU 2000:1). Utredningen argumenterar att 
genom att sammanfläta ideal från de deltagardemokratiska och de deliberativa 
teoribildningarna kan ett konstruktivt komplement till den representativa demokratin 
skapas (SOU 2001:48 sid 75). Med andra ord kommer de demokratiska värdena som 
motiverar försöksverksamheten från två olika demokratiteoretiska skolor.  

I praktiken handlar det om – vare sig det gäller brukarinflytande i grundskolor 
eller i någon annan offentlig verksamhet - att svara upp mot medborgares vilja att utöva 
inflytande över verksamheter som de brukar, att skapa legitimitet för det demokratiska 
systemet och att fostra medborgarna i demokrati (Montin 1998:44). Bland de 
deliberativa värdena framhålls ambitionen att skapa en jämlik dialog som ett av de mer 
centrala (se SOU 1995:103).  

Nedan skall dessa värden presenteras närmare samt sättas in i sina 
demokratiteoretiska sammanhang. Demokrativärdena är indelade i tre kategorier. De är 
grupperade efter huruvida de har ett egenvärde, är systemvårdande eller rätt och slätt 
har med inflytande att göra. Det ska dock poängteras att det inte går några vattentäta 
skott mellan grupperingarna och att vissa värden mer än andra är problematiska att 
placera in i en kategori. Varje presenterat värde kommer att operationaliseras. Dessa 
operationaliseringar ska senare komma att tjäna som analysinstrument vid behandlingen 
av uppsatsens material. Ett schema över demokratiidealen och dess operationaliseringar 
avslutar kapitlet. 

Tilläggas ska här att värdena alltså är hämtade från utredningar som föregått 
olika demokratiförbättrande reformer under 1990- och 2000-talet. Inte för att dessa 
alltid är bäst på att återge teoretiska ideal för demokratin, utan för att utredningarna 
utgör det faktiska underlaget för de demokratireformer som genomförts.   
 
 

2.1 Motiv med egenvärde 
 
Bland de motiv som anges i utredningar och förarbeten till demokratiförbättringar finns 
ett par som kan sägas ha mer egenvärde än andra. De utgör alltså kärnan i vad som ska 
åstadkommas med olika typer av demokratireformer och är inte enbart, eller ens främst, 
medel för att åstadkomma något annat.  
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2.1.1 Deltagande 
 
Det främsta av dessa mål är idealet om deltagandet. Den vidare synen på deltagandet 
springer ur den deltagardemokratiska teoritraditionen. I den betonas att alla medborgare 
ska garanteras deltagande i den gemensamma politiska praktiken. För att de 
demokratiska rättigheterna ska vara reella krävs ett aktivt medborgerligt engagemang 
som sträcker sig längre än att bara gå till valurnorna vart fjärde år (SOU 2001:48 s. 75). 
Att det skulle finnas risk för att medborgare inte är redo för denna typ av deltagande, är 
något som deltagardemokrater inte skulle hålla med om.  
 

”Ingen är på det hela taget mer lämpad än du själv att bedöma och se till ditt eget 

bästa eller dina intressen” (Dahl 1991:151-2).  
 
Kring själva deltagandet finns inte många teoretiska modeller att utgå ifrån, istället får 
tidigare empiriska studier tjäna som exempel för att förstå vad som betraktas som 
deltagande (Jarl 2004:56). Det visar sig att deltagandeforskning studerat alla möjliga 
typer av deltagandeformer vid sidan av valdeltagande och partipolitiskt medlemskap. 
Tidigare forskning har bland annat tolkat protesthandlingar, telefonsamtal till politiker, 
demonstrationer som olika former av deltagande (Jarl 2004:57).  

För att studera deltagande i svenska grundskolors brukarstyrelser och skolråd 
kan deltagandet placeras in på en skala, och valet har fallit på att utkristallisera fyra 
olika nivåer av deltagande. Dessa är (1) deltagande genom att vara formellt vald 
ledamot, (2) deltagande genom närvaro på möten, (3) deltagande genom aktivitet på 
mötena samt (4) deltagande genom att initiera diskussioner och beslut på mötena.   
 
 

2.1.2 Dialogen 
 
I SOU 1995:103 betonas att motivet till införandet av försöksverksamheten främst har 
varit att skapa jämlika fora för konstruktiv och demokratisk dialog (SOU 1995:103 s. 
63f) mellan skolan å ena sidan och föräldrarna å andra sidan. Detta går i klar linje med 
deliberativ idétradition som fokuserar på samtalet som beslutsforum och en 
sammansmältning av aktörers preferenser tills den bästa lösningen är uppnådd 
(Karlsson 2003:216).  
 

”Dialogens funktion är att vi skall bli mera toleranta och upplysta och att detta ska 

leda till bättre (…)  politiska beslut” (Demokratirådets rapport 1995:22).  
 
Trots detta måste dialogen främst betraktas som ett egenvärde då det inte går att skilja 
på den del i processen när en dialog pågår och när ett beslut fattas. Den demokratiska 
dialogen har alltså ett egenvärde därför att den tvingar medborgare att föra fram sina 
argument i ljuset och justera sina preferenser efter verkligheten.  
 Den demokratiska dialogen kommer i uppsatsens materialbearbetning att 
betraktas utifrån två olika perspektiv. För det första kommer dialogen att betraktas i 
förhållande till en eventuell polarisering mellan samtalets parter. Sätts dialogen i 
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kontrast till just polarisering blir det lättare att identifiera dialog när den förekommer, 
och dessutom illustreras dialogens konstruktiva samtalskaraktär. Det andra perspektivet 
är att en dialog är en tvåvägskommunikation och mellan jämlika parter. Genom att ha 
detta perspektiv kan det upptäckas huruvida det finns maktförhållanden i samtalet, som 
gör att de deliberativa värdena inte kommer till sin rätt.   
 
 

2.2 Systemvårdande motiv 
 
Det finns även motiv till försöksverksamheten som syftar till att skapa verktyg för ett 
förbättrat demokratiskt samhälle. Dessa verktyg ska alltså hjälpa såväl enskilda som 
samhället i stort att uppnå ett högre mål och ska därför ses som förutsättningar för en 
fungerande demokrati.  
 
 

2.2.1 Förtroende för systemet 
 
Max Weber var en av de första teoretiker som starkt argumenterade för att staten är helt 
beroende av att de styrda känner förtroende för de som styr (Rothstien 2001:64). Han 
menade att maktutövningen måste betraktas som rättfärdig – legitim – av medborgarna 
i ett samhälle. Med legitimitet menas ”de offentliga åtgärderna omfattas av förtroende 
av medborgarna” (Rothstein 2001:71).  

Förtroendet för politiker har minskat i många länder de senaste åren, men 
förtroendeminskningen har varit särskilt påtaglig i Sverige (SOU 2001:48 s. 315). En 
av de lösningar på detta problem som återfinns i den teoretiska litteraturen är att 
medborgare som personligen kommer i kontakt med offentliga verksamheter får delta i 
politikens genomförande (Rothstein 2001:74). Resonemanget går ut på att man inte är 
missnöjd med beslut som man själv varit med att fatta. I denna uppsats betyder det att 
en förälder i en skola känner större förtroende för makthavarna, om de själva är en del 
av dem som innehar makten, exempelvis genom en brukarstyrelse. 

Förtroendet kan brytas ner i två delar; föräldrarnas förtroende för 
skolledningen och föräldrarnas förtroende för kommunala skolpolitiker. Förtroendet 
kommer i denna studie enbart studeras utifrån brukarna som själva sitter i respektive 
forum för inflytande. Det begränsade materialet gör det omöjligt att uttala sig om 
föräldrakollektiven på respektive skola generellt.  
 
 

2.2.2 Demokratifostran 
 
Det demokratiska deltagandet ska enligt deltagardemokratisk litteratur generera 
möjligheter till ökat engagemang bland medborgare som deltar. Detta är möjligt därför 
att deltagandet i sig utvecklar och fostrar de som utövar det (Pateman 1970:25). 
Deltagardemokratin fungerar helt enkelt som ett slags träningsläger för medborgarna, så 
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att de i slutändan blir bättre väljare (Amnå 2003:109). Jarl hänvisar till Patemans 
begrepp politisk kompetens som länken mellan det lokala och politiska deltagandet 
(Jarl, 2004:51). Med andra ord betyder det att om människors politiska kompetens kan 
identifieras så kan deras potential att utveckla och utöka sitt engagemang också 
identifieras. Den politiska kompetensen består av tre delar: politiskt självförtroende, 
kunskap om sakförhållanden kring skola och politiskt beslutsfattande samt ett intresse 
av att påverka. De är dessa tre komponenter som kommer att eftersökas i det material 
som uppsatsen behandlar. Den politiska kompetensen kan även omskrivas som 
demokratisk kompetens (Jarl 2004:51) för att på så sätt hålla öppet för att den politiska 
kompetensen kan öka hos en människa både i egenskap av förälder som i egenskap av 
medborgare. 
 
 

2.3 Inflytande 
 
 
Ett av de vanligaste motiven som anges till ökat brukarstyre är utan tvekan inflytande. 
Här betraktas inte inflytandet enbart som ett egenvärde (eftersom det inte är självskrivet 
att inflytandet är önskvärt om inte deltagande eller dialog förekommer) utan som en 
effekt av en välfungerande dialog och/eller ett välfungerande deltagande. 

Det finns olika sorters inflytande, som alla självklart är beroende av någon 
form utav deltagande. En typ utav inflytande är deltagandet som ett medel för att 
åstadkomma brukarnas bästa, alltså förverkliga deras egenintressen i verksamheten. En 
annan typ av inflytande är deltagandet som ett medel för att åstadkomma vad som är 
bäst för skolan. Visserligen kan dessa två aspekter av inflytande betraktas som starkt 
integrerade med varandra, men nedan kommer den sistnämnda aspekten om inflytandet 
som syftar till att förbättra skolan stå tillbaka något.1  

En av de mest självklara anledningarna till ökat föräldrainflytande är att 
föräldrar efterfrågar detta (SOU 1995:103 sid. 18). Synen på den offentliga servicen har 
förändrats och idag är det inte längre självklart att medborgare som brukar en 
verksamhet finner sig i att bli behandlade på samma sätt som nyttjare av offentlig 
service blivit tidigare. (Lundqvist 1991). 
 Det ska poängteras att brukarinflytande inte är detsamma som när en enskild 
brukare påverkar en verksamhet utanför formella sammanhang (Möller 1996:49). 
Därför handlar det om att eftersöka stöd i materialet för att inflytande förkommer i de 
fomella fora som erbjuds brukare, och inte någon annanstans.   
 
 

 
 

                                                
1 Detta på grund av att den närmast kan tolkas som en effektivitetsaspekt och inte en demokratiaspekt, och det är 
ju försöksverksamhetens demokratimotiv som är intressanta i det här sammanhanget. 
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2.4 De fem demokrativärdena 
 
För att sammanfatta de fem demokrativärdena, samt dess operationaliseringar så 
illustreras resonemangen från detta kapitel i tre figurer nedan. Demokrativärdena som 
eftersöks är kursiverade. Under dessa återfinns de operationaliseringar som hör ihop 
med respektive ideal och som kommer att tjäna som kriterier för respektive ideal i 
uppsatsens analys.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3:1 Deltagande och Dialog 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
3:2 Förtroende och Fostran               3:3 Inflytande 
 
 
 
 

 
Inflytande 

Inflytande som  
förbättrar för 

brukarna 

Inflytande som 
förbättrar för 

skolan 

System- 
vårdande 

motiv 

 

För-
troende 

 

Fostran 

Förtroende  
för 

skol-
ledning 

Förtroende  
för  

politiker 

 

Själv- 
förtroende 

 
Kunskap 

 
Intresse 

Motiv med  
egenvärde 

 
Deltagande 

 
Dialog 

Vald, Närvaro,  
Deltagande 
och Initiativ 

 
Jämlikhet 

Dialog  
kontra  

Polarisering 



 13 

    3. Metod – en fallstudie 
 
 
 
 
 
I detta avsnitt presenteras inledningsvis uppsatsens metodologiska ansats – fallstudien. 
Därefter redogörs för uppsatsens fall och urvalet av dessa. I den senare delen av kapitlet 
återges studiens metodologiska tillvägagångssätt samt material. Avslutningsvis 
återfinns ett avsnitt i vilket det resoneras kritiskt kring den kvalitativa metoden i 
allmänhet och uppsatsens metod- och materialval i synnerhet. 
 
 

3.1 Fallstudien 
 
Skolor som deltar i försöksverksamheten med brukarstyre varierar sinsemellan i sin 
karaktär. Rent formellt skiljer det sig hur olika kommuners utbildningsnämnder väljer 
att delegera beslut till en eventuell brukarstyrelse. Självfallet varierar olika skolor även 
i hur de bedriver sina respektive verksamheter i praktiken. För att undersöka skolor 
med brukarstyrelser lämpar det sig därför att ha ett fallstudiebaserat angreppssätt. 
Fallstudien är bra att använda när studieobjekten är komplexa (Gummesson 2003:115). 
Målsättningen med fallstudier är att belysa det generella genom att titta på det enskilda 
(Denscombe 2000:41). Genom att studera fyra skolor, och deras inflytandeorgan för 
föräldrar, kan en reell bild av verkligheten eftersökas trots att alla skolor är olika. Två 
av fallen har brukarstyrelse och är således i fokus för uppsatsen, medan de två fallen 
med skolråd främst ska betraktas som fall som hjälper till att förstå de två fallen med 
brukarstyrelse. 
 
 

3.1.1 Urval 
 
Eftersom fallstudier inte kan generaliseras blir urvalet inte lika viktigt som vid en studie 
som skulle kunna generaliseras. Dock måste valet av fall motiveras. Att välja fall 
utifrån sannolikhet för generaliserbarhet vore också vanskligt i denna studie, då det inte 
finns tillräckligt med förkunskap för att säkert kunna bedöma huruvida fallen är 
extrema eller inte. Istället har genomförbarheten för studien varit det centrala vid 
urvalet (Denscombe 2003:45), och två skolor med brukarstyrelser i uppsatsskribentens 
närhet har valts ut. Dessa skolor är Möllevångsskolan och Sofielundsskolan, båda 
belägna i Malmö kommuns stadsdel Södra Innerstaden. Då nyckeln till kvalitativ 
forskning beskrivits som komparation (Gummesson 2003:132) finns anledning att 
fundera kring urvalet av de skolor som ska tjäna som jämförelse för dessa skolor. Till 
detta har Kryddgårdsskolan och Pilängsskolan valts ut. Kryddgårdsskolan ligger även 
den i Malmö kommun, stadsdel Rosengård medan Pilängsskolan ligger i Lomma 
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kommun. Dessa är utvalda för att de kan antas representera en spridning. Spridningen 
består i att skolorna ligger i skilda kommuner, med olika politisk majoritet och med 
olika befolkningsunderlag i fråga om etnisk och socioekonomisk tillhörighet.2  
 
 

3.2 Metod och material 
 
Fallstudien som sådan säger ingenting om vilka metoder som skall användas 
(Denscombe 2003:42). Denna uppsats kommer att använda sig av intervjuer och i viss 
mån studerade protokoll från skolornas brukarstyrelser och skolråd som material. 
 

3.2.1 Intervjuer 
 
Intervjuer är fördelaktiga vid behov av att veta hur människor själva uppfattar sin värld 
(Esaiasson et al 2003:281). Vidare finns en rad mer specifika fördelar med att intervjua 
människor som handlar om flexibilitet datainsamlingen, ett djup i de svar som erhålls 
samt en hög svarsfrekvens (se Denscombe 2000:162). Eftersom uppsatsens 
frågeställningar handlar om det praktiska utfallet av en försöksverksamhet är det 
lämpligaste sättet att komma åt svaren att intervjua de personer som varit en del av det 
eftersökta utfallet.  

I var och en av de fyra skolorna har ambitionen varit att intervjua rektor, samt 
ett par föräldrar som är föräldrarepresentanter i respektive brukarstyrelse eller skolråd. 
Föräldrarna har valts ut slumpmässigt utifrån samtliga namn på dem som sitter i 
brukarstyrelserna eller skolråden. Vid ett par tillfällen har föräldrarna inte velat delta i 
intervjuer, och istället har dessa besvarat frågor anonymt via e-post. I övrigt är åtta 
intervjuer gjorda i en mötessituation, och ytterligare två per telefon. 
Telefonintervjuerna genomfördes på grund av tidsbrist under arbetets gång.  

Intervjuerna kan beskrivas som semi-strukturerade till sin karaktär (se 
Denscombe 2000:135) och dess kärna utgjordes av frågor formulerade utifrån 
uppsatsens fem demokrativärden, som redogjorts för i teoriavsnittet. Intervjufrågor till 
rektorer respektive brukare/föräldrar återfinns allra sist i uppsatsen. 
 
  

3.2.2 Protokoll och övrigt material  
 
Intervjuunderlaget kompletteras med annat material, främst de protokoll som har förts 
vid respektive skolas brukarstyrelse eller skolråd. Protokollen som studerats är alla från 
2005 och 2006, men det saknas ett mindre antal från vissa skolor. Detta beror på att de 
senaste protokollen från 2006 inte hunnit bli färdigskrivna i tid till att hinna inkluderas i 
denna uppsats analys. Protokollen är inte studerade enligt någon mer avancerad 
systematik än att vissa kvantitativa data, samt kvalitativa intryck tagits från dem.  

                                                
2 Om denna spridning kommer dock inte någon uppmärksamhet fästas i uppsatsens analys (se även avsnitt 1.2) 
utan den tjänar enbart som garant för att urvalet inte ska bli alltför skevt.  
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3.2.3 Källkritik 
 
Det bör allmänt tilläggas att kvalitativa data alltid produceras i symbios med forskaren 
och aldrig helt kan frikopplas från denna (Denscombe 2000:244). Risken för 
ovetenskaplighet i databehandlingen kan dock reduceras genom att materialet bryts ner 
i tydliga analysenheter (Denscombe 2000:247). Genom att systematisera materialet 
löpande efter de demokrativärden som eftersöks i uppsatsen är förhoppningen att 
intersubjektiviteten (Lundqvist 1993:52ff) i denna uppsats ska hållas på en acceptabel 
nivå.  

Vidare finns det problem med intervjun som teknik för informationsinsamling 
(Denscombe 2000:162f). Främst handlar det om att tillförlitligheten i de svar som 
erhålls kan ifrågasättas av flera anledningar. En risk ligger i att intervjuaren påverkar 
respondenten så att denna ger andra svar än denna annars skulle ha gjort, en annan risk 
är att respondenten helt enkelt minns fel. Kärnan i problematiken med intervjuer är att 
respondentens svar alltid är dennas uppfattning av verkligheten – om inte en lögn – och 
inte en korrekt återgivelse av densamma. Att låta sig avskräckas av dessa risker vore 
dock olyckligt i detta läge. Inte sällan är människors upplevelser av verkligheten det 
enda material som finns om densamma. Och i den här uppsatsens fall är det ju av vikt 
att känna till just brukarnas upplevelser, och då passar intervjumetoden bra. Genom att 
intervjua flera personer i anslutning till varje skola kan de olika intervjuerna fungera 
som kontroll för varandra, vilket minskar risken för att få extrema uppfattningar och 
felaktiga minnesbilder som en del av uppsatsen material. 

Slutligen måste poängteras att när protokoll studeras ska vaksamhet iakttas av 
flera anledningar. Protokoll kan exempelvis ofta vara ofullständiga och partiska 
(Denscombe 2000:191). Det går inte att utesluta att även de protokoll som denna 
uppsats låtit inkludera i materialet också är ofullständiga och partiska. Detta avhjälps 
dock av att fundamentet för uppsatsen är intervjuerna, som utgör en bas.  
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4. Infrias brukarstyrelsernas 
demokratilöften? 
 
 
 
 
 
I detta avsnitt ska uppsatsen frågeställningar besvaras. Detta görs genom att gå igenom 
de fem demokrativärdena i tur och ordning. För varje demokrativärde beskrivs och 
analyseras först situationen i de båda studerade skolorna med brukarstyrelse. Därefter 
fortsätter analysen genom att sätta skolorna med brukarstyrelse i relation till skolorna 
med skolråd. Varje avsnitt avslutas med en kort summering och konklusion om 
huruvida det studerade demokratimotivet har levts upp till. I avsnitt 4.4 är analysen 
uppdelad i tre delar efter de färdigställda kriterier som stipulerats för demokrativärdet 
demokratifostran.  
 
 

4.1 Förbättras deltagandet med införandet av 
brukarstyrelser i grundskolan?  
 
Deltagandet har strukturerats i fyra stadier för att kunna studeras. Dessa är (1) 
deltagande genom att vara formellt vald ledamot, (2) deltagande genom närvaro på 
möten, (3) deltagande genom aktivitet på mötena samt (4) deltagande genom att initiera 
diskussioner och beslut på mötena.  

Inom båda skolorna med brukarstyrelse finns klart formaliserade valsystem 
som de deltagande måste avancera igenom innan de kan sitta i respektive skolstyrelse. 
På Möllevångsskolan får föräldrar nomineras och därefter sänds de nominerades 
kandidattexter ut med post till skolelevernas vårdnadshavare. På Sofielundsskolan går 
det i princip till på samma sätt, men där har eleverna med sig sina vårdnadshavares 
röstsedlar till skolan. Båda skolorna har svårt att rekrytera ledamöter till sina 
brukarstyrelser och vid ett par tillfällen har valen som hållits i praktiken inte handlat om 
val, eftersom antalet kandidater varit lika många som antalet lediga platser i styrelsen. 
På Möllevångsskolan är närvaron på styrelsemötena varierande, men aldrig fullständig. 
Vid hälften av styrelsens möten har frånvaron varit en tredjedel, eller mer. På inget av 
skolans styrelsemöten har det förekommit att samtliga ledamöter har varit närvarande.3 
Skolans rektor uppger dock att de föräldrar som väl är på styrelsemötena är aktiva i 
styrelsesituationen, men inte utanför denna. En av de intervjuade föräldrarna säger att 
det finns en kärna på ett par föräldrar som är aktiva i styrelsearbetet, men att resten av 
föräldrarna både i och utanför styrelsen är svåra att få att delta. Det är alltså främst 
deltagandet bland föräldrarna generellt på skolorna som brister.  

                                                
3 Beräkningen är gjord utifrån samtliga styrelseprotokoll från Möllevångsskolan under 2005 och 2006. Totalt har 
18 protokoll studerats.  
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Möllevångsskolans styrelses dagordning skrivs av rektor i praktiken, men 
formellt sätt görs det i samarbete med någon som är medlem av styrelsen. Rektor 
uppskattar att 80 % av frågorna som tas upp är initierade av skolledningen, vilket styrks 
av intrycket från intervjuade föräldrar. Frågor tas också upp av föräldrar under 
dagordningens sista punkt, övriga frågor. Av protokollen att döma finns dock viss 
avsaknad av initiativförmåga bland föräldrarna på Möllevångsskolan. Ingenstans går att 
utläsa att initiativen kommer från någon annan stans än skolledningen. Också på 
Sofielundsskolan går det att anta att det finns en diskrepans mellan formellt och reellt 
deltagande. Numer är man visserligen lika många invalda föräldrarepresentanter i 
styrelsen som det finns platser till, men alla närvarar inte alltid på mötena. Av 
protokollen framgår en oklar bild av närvaron då det hela inte redovisas enhetligt över 
tid. Rektor skulle gärna se att det fanns någon form av föräldraråd mellan 
styrelsemötena för att öka föräldrarnas deltagande på själva mötena, men något sådant 
har inte kommit till stånd. Det deltagande som ägt rum i styrelsen har också, enligt 
rektor, kretsat mycket kring en specifik klass varifrån föräldrar i styrelsen varit 
överrepresenterade. I frågor utöver sådana av mycket enskild och specifik karaktär 
uppger rektor att föräldrar inte driver något arbete i styrelsen, utan enbart närvarar och 
ibland deltar i diskussioner. Liksom i Möllevångsskolan är det rektor som skriver 
dagordningen till mötena även om denna önskar att det vore någon annan i styrelsen 
som gjorde detta.  

Det är alltså tydligt att det inte är helt enkelt att få föräldrar att delta så pass 
mycket att de ens ställer upp till val till brukarstyrelsen. Detta kan bero på flera saker 
men det nämns såväl språksvårigheter som ointresse som tänkbara förklaringar. 
Deltagandet bland dem som faktiskt närvarar på mötena är dock lite mer omfattande. 
Föräldrarna deltar i diskussioner men initiativförmågan i brukarstyrelserna brister.  
 
 
Komparativ analys 
Eftersom skolråd är mindre formella organ än brukarstyrelser finns det på skolorna med 
skolråd naturligtvis ett mindre formellt sätt att välja föräldrar som ska delta i skolråden. 
På Pilängsskolan ska varje klass ha ett så kallad klassombud som sitter med i skolrådet 
och på Kryddgårdsskolan har föräldrarna blivit tillfrågade av skolledningen att delta vid 
ett stort föräldramöte för skolans alla föräldrar. Att urvalet har en något mer informell 
karaktär visar också hur ersättare behandlas i skolråden. Om ett klassombud på 
Pilängsskolan inte kan närvara på ett möte, är det öppet för en ersättare att närvara, 
huvudsaken är att minst en förälder från varje klass ska delta. Systemet med 
klassombud sattes i bruk 2001 vilket föregåtts av att föräldraföreningen som var 
kopplad till skolan utsåg representanter. Nu är det alltså skolan som har ansvar för att 
rekrytera deltagare till skolrådsmötena, vilket rektor anser garantera en god 
representation. På Kryddgårdsskolan ska skolrådet utgöras av sex föräldrar men rektor 
har kontakt med något fler än så, eftersom det ändå är väldigt sällan som alla föräldrar 
närvarar på mötena. Närvaron på mötena varierar ganska kraftigt. Vid sju av nio möten 
på Pilängsskolan de senaste två åren har frånvaron varit högre än en tredjedel. Vid tre 
av dessa nio möten har frånvaron varit större än hälften. På Kryddgårdsskolan 
rapporteras inte närvaron på ett enhetligt sätt i protokollen. Deltagandet hos de 
närvarande föräldrarna kommenterar såväl föräldrar som rektorer som varierande 
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beroende på fråga, men överlag ganska omfattande. På Pilängsskolan är rektor tydlig 
med att hans roll som ordförande på skolråden är att styra deltagandet. Att han styr 
deltagandet innebär att han ibland frågar efter kommentarer och åsikter hos föräldrar 
som han tror har en annan åsikt än övriga, men som inte skulle säga detta utan att de 
blivit tillfrågade.  

På Kryddgårdsskolan är det dock en förälder som är ordförande men rektor 
skriver såväl dagordning som protokoll. Rektor menar att deltagandet varierar från 
möte till möte, och att det främst är kring frågor om hur pengar ska fördelas som 
föräldrarna deltar aktivt i diskussionerna. Intervjuade föräldrar är generellt sätt nöjda 
med vad som tas upp på skolrådsmötena och de poängterar att det finns möjlighet att ta 
upp saker till diskussion. Deltagandet i både Pilängsskolans och Kryddgårdsskolan är 
dock att betrakta som främst reaktivt, föräldrarna reagerar på de frågor som respektive 
skolledning tycker ska diskuteras. En del av de intervjuade föräldrarna uttrycker att de 
skulle vilja att föräldrarna var mer aktiva i att initiera frågor, men i nuläget verkar få 
förutsättningar för detta finnas. Inga förmöten arrangeras mellan skolråden, som skulle 
kunna strukturera och organisera föräldrarnas deltagande. Istället är det genom att 
enskilda föräldrar lyfter enskilda frågor till skolråden som initiativ sker. På 
Pilängsskolan handlar det om maximalt en fråga per möte, som är initierat av en 
förälder och på Kryddgårdsskolan ännu färre (här är dock en förälder med och sätter 
dagordningen, vilket gör uppgiften svår att jämföra med den från Pilängsskolan).  

Det råder ingen tvivel om att skolråden till sin natur formellt sätt är mer ett 
organ som är till för respektive skolas ledning. Det finns mindre förväntan och 
förhoppning kring ledamöternas deltagande i till exempel dagordningsskrivande hos 
skolledningarna vid skolor med skolråd. En förälder som är aktiv i Pilängsskolan 
skolråd menar att det kan vara skolrådets natur som delvis skapar viss initiativlöshet 
hos föräldrarna. När deltagandemöjligheten är så tydligt pålagd från ovan blir inte 
deltagandet och engagemanget lika starkt som om det kommit underifrån, från föräldrar 
som organiserade sig på egen hand med en egen agenda. 
 Förbättras deltagandet med införandet av brukarstyrelser i grundskolan? 
Utfallet i såväl brukarstyrelser som skolråd verkar i dagsläget vara i princip detsamma. 
Inom deltagandets alla nivåer finns problem. Rekryteringen till inflytandeorganen är en 
återkommande svårighet, närvaron på mötena sviktar, och deltagandet sträcker sig i 
allmänhet till att vara reaktivt. I brukarstyrelserna verkar det inte finnas initiativ för att 
ändra situationen så att deltagandet skulle öka. Istället är det främst i ett skolråd som 
något hänt. Då har skolledningen tydligt gått ut och tagit kontroll och ansvar för 
situationen. På Pilängsskolan har skolledningen sett det som sitt ansvar att ändra 
förhållandena för sammansättningen på mötena och för att styra deltagandet så att fler 
kommer till tals. Att agerat inte varit liknande i skolorna med brukarstyrelserna handlar 
med all sannolikhet om att en brukarstyrelse inte kan betraktas som att vara 
skolledningens ansvar, utan sitt eget ansvar.  
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4.2 Förbättras den demokratiska dialogen med införandet 
av brukarstyrelser i grundskolan? 
 
Två kriterier är uppställda när demokratimotivet dialog ska studeras. Det första kriteriet 
handlar om det jämlika samtalsutbytet. På Möllevångsskolan uttrycker rektor att 
styrelsen är ett viktigt forum för dialog, och att det var därför som styrelsen bildades 
från första början. Det förutsätter dock att föräldrarna går in i dialogen och tar för sig av 
de rättigheter som de har i den dialogen. Detta upplever rektorn på Möllevångsskolan 
att föräldrarna i styrelsen inte gör. Istället är dialogen mellan skolledning och föräldrar 
fortfarande ojämlik till föräldrarnas nackdel. På Möllevångsskolan är språkbarriärerna 
mellan vissa föräldrar och skolan också ett stort hinder för att dialogen ska löpa 
smärtfritt och utan inbördes maktförhållanden. Även på Sofielundsskolan uttrycker 
rektor en oro för att det inte riktigt finns någon vilja att delta i en jämlik dialog med 
skolledningen. Här finns alltså en klar intention med den beslutanderätt som politikerna 
delegerat till brukarstyrelserna, nämligen att öka föräldrarnas makt för att skapa en 
jämlik dialog. Trots detta används inte denna delegation fullt ut av föräldrarna, uppger 
skolledningarna i Möllevångsskolan och Sofielundsskolan.  

Det är dock inte helt lätt att urskilja vad som är en konstruktiv och jämlik 
dialog och vad som är en stark part som kör över en svagare. För att belysa detta 
fokuseras nu på dialogens motsats, polariseringen. Det är motivets andra kriterium. 
Ordföranden i Möllevångsskolans styrelse, som är en förälder, understryker också att 
det är samtalet och dialogen som är viktigt i styrelsen. Vissa föräldrar vill polarisera 
gentemot skolledningen men ordföranden ser ingen mening med ett sådant sätt att 
arbeta. På Sofielundsskolan tycker dock rektor att polarisering skulle vara önskvärt om 
det fick föräldrarna mer engagerade. Dialogens natur har inte tagit fram engagemanget 
hos föräldrarna tillräckligt. I skolstyrelsernas protokoll framgår inte några 
meningsskiljaktigheter alls, och detta menar rektor på Sofielundsskolan beror mer på att 
skolledningen fortfarande har ansvaret och bestämmer än att det förekommer en jämlik 
dialog. Polariseringen hade alltså här varit ett alternativt sätt att engagera föräldrar och 
som kanske lyckats bättre med att rekrytera föräldrar till styrelsen. Ett sådant 
resonemang bygger på att den demokratiska dialogen ses som sekundär efter 
deltagandet. Skolledningen ser dialogen enbart som ett medel för att nå engagemang, 
och inte som en process med ett egenvärde.  
 
 
Komparativ analys 
I skolråden finns starkare indikationer än i brukarstyrelserna på en ojämlik dialog. En 
förälder som sitter i Kryddgårdsskolan skolråd tycker att skolråden skulle kunna 
ersättas med informationsbrev hemskickade till elevernas vårdnadshavare, utan att 
något väsentligt skulle gå om intet. Rektor på skolan säger att det ju är skolledningen 
som har det yttersta ansvaret för verksamheten där, så därför ligger ju mycket makt hos 
denna. Även föräldrarna vid Pilängsskolan menar att det är en självklar stämning i 
skolrådet att det är skolledningen som bestämmer, ibland till och med så mycket att det 
känns som att beslut redan är fattade i frågor som diskuteras i rådet. Också rektor på 
Pilängsskolan är tydlig med att dialogen som förs i skolrådet sker på skolledningens 
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villkor. Rektor beskriver att han förklarat för föräldrarna i skolrådet att de inte är de 
enda som han måste ta hänsyn till, innan han fattar beslut. Samtidigt menar han att det 
främst är i diskussioner och stunder av dialog med skolledningen som föräldrar har 
chans att påverka. När skolans ordningsregler och arbetsplan tas upp i skolrådet för att 
förankras finns det ju tillfällen då diskussionen leder till att förändringar görs i dessa 
regler och arbetsplaner. Samtidigt medger han att föräldrarnas inflytande genom 
skolrådet både kan och bör utvecklas vilket ger uttryck för en medvetenhet om att 
relationen mellan skola och föräldrar är ojämlik till föräldrarnas nackdel.  

Därmed inte sagt att samtliga föräldrar i skolråden är negtivt inställda till 
forumet som sådant. Föräldrarnas inställning till själva formen av forumet är alltså inte 
lika kritisk som hur man ser på dialogen i dagsläget. Det positiva med forumet anser 
föräldrarna vara att det inbjuder till dialog och inte till polarisering. Flera föräldrar 
lyfter fram vikten av att föra en konstruktiv diskussion som syftar till att förbättra 
skolan. En förälder uttrycker det som att man vill hjälpa skolledningen i deras uppdrag 
att styra över skolan, genom att delta i dialogen i skolrådet. Också skolledningarna ser 
det positiva i detta. På Kryddgårdsskolan menar rektor att skolrådet inte bara fungerar 
som input från föräldrarna, utan även ett forum för dialog som kan leda till att 
skolledningen faktiskt får upp ögonen för förbättringar och förändringar som är 
efterfrågade. Det faktum att rektor inte kan inte återge ett enda tillfälle när ett beslut 
fattats i skolrådet som krävt omröstning kan betyda att det påverkansarbete som 
eventuellt sker i de studerade skolråden sker genom just dialog och samförstånd.  

Förbättras den demokratiska dialogen med införandet av brukarstyrelser i 
grundskolan? Tanken var att det skulle vara ett forum för en jämlik dialog men i 
praktiken finns många tecken på ojämlikhet. I brukarstyrelserna finns mycket större 
utrymme för jämlik dialog än i skolråden där skolledningarna är dem som har ansvaret 
och vill använda skolrådet främst för sina egna syften. Samtidigt verkar man i 
skolråden tydligare se nyttan av den konstruktiva dialogen, i jämförelse med 
brukarstyrelserna. Det kan tolkas som att det fungerar bättre med dialog som 
framåtsyftande beslutsform när rollerna är tydliga mellan föräldrar och skolledning.  
 
 

4.3 Ökar förtroendet för skolan och de kommunala 
skolpolitikerna med införandet av brukarstyrelser i 
grundskolan? 
 
När förtroendet för beslutsfattare ska studeras gäller det att först ha klart för sig vem 
som anses vara beslutsfattare. I denna uppsats har två nivåer av beslutsfattare 
utkristalliserats, nämligen skolledningen och de kommunala skolpolitikerna.4 En del av 
de intervjuade poängterar dock att det finns andra grupper som måste förtjäna 
föräldrarnas förtroende. På Möllevångsskolan betonar rektor exempelvis att det 
viktigaste är att föräldrarna känner förtroende för barnens lärare, för det är dessa som 
verkar närmast eleverna. Vad gäller förtroendet för skolledningen uppger de intervjuade 
föräldrarna i Möllevångsskolans styrelse att detta finns. Till stor del anser man att detta 
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beror på att skolledningen genom skolstyrelsen ger information, och att detta är nyckeln 
till att de ska känna förtroende. En del av föräldrarna hänvisar till personkemi mellan 
skolledningen och dem själva, och att det är denna personkemi som gör att det finns ett 
starkt förtroende för skolledningen. På Sofielundsskolan verkar dock samarbetet inte 
fungera lika bra, och detta måste antas påverka föräldrarnas förtroende för 
skolledningen. Bland annat erhålls detta intryck då ett par föräldrar avböjt att svara på 
frågor om föräldrainflytandet till denna uppsats. Rektor på Sofielundsskolan uttrycker 
att det är svårt att öka föräldrars förtroende eftersom det ju egentligen inte spelar någon 
roll att hon informerar och skapar förtroende för sig själv och skolledningen i styrelsen, 
för det ger ju ändå ingen effekt till alla de föräldrar som inte sitter i skolstyrelsen. Här 
syftar hon alltså på att förankringen hos föräldrarepresentanterna är i behov av 
förbättring för att samtliga föräldrar ska känna att styrelsen ökar deras förtroende för 
skolledningen. Idag är den kontakt som finns mellan ”vanliga” föräldrar på 
Sofielundsskolan och skolstyrelsen enbart skolledningens möten med föräldrarna på 
föräldramöten. Rektor tillägger dock att hon tror att det finns en ganska positiv bild av 
skolledningen hos både skolstyrelse och föräldrar i gemen.  

Förtroendet för politikerna visar sig till viss utsträckning vara avhängigt hur 
politikernas kontakt med brukarstyrelserna ser ut. Eller snarare inte ser ut. På 
Möllevångsskolan har tidigare politiker från stadsdelen närvarat på styrelsemötena, 
men så är det inte längre. Det upplever föräldrarna i styrelsen som tråkigt, och rektor 
som beklagligt. Rektor menar att det ju trots allt är politikernas makt som blivit 
delegerade till styrelsen och vad styrelsen gör med denna verkar politikerna inte 
intresserade av. Här går det att notera att skolledningen efterfrågar såväl stöd som 
kontroll från politikerna, trots att dessa delegerat både makt och ansvar till 
brukarstyrelsen. Det går att anta att rektor känner ett utökat ansvar i och med att 
politikerna delegerat beslutsrätt till styrelsen. Föräldrarna i Möllevångsskolans styrelse 
har dock vänt sig direkt till politikerna i stadsdelen själva vid ett tillfälle de senaste 
åren. De skickade ett brev i vilket de framförde klagomål och åsikter kring 
trafiksituationen runt skolan. Ordföranden i brukarstyrelsen menar att hon verkligen 
kände att deras åsikter blev tagna på allvar när de lades fram för politikerna. Enbart 
viljan att ta kontakt med politikerna i denna fråga vittnar om ett förtroende för att deras 
åsikter kommer att tas på allvar.  

På Sofielundsskolan har också politikerna närvarat på ett par möten, för att 
sedan inte dyka upp mer. Här har inte föräldrarna engagerat sig och tagit kontakt med 
politikerna själva om det varit något som de velat ta upp till diskussion. Rektor tar upp 
ett flertal frågor där hon ansett att det funnits behov av att kontakta de lokala 
skolpolitikerna, men detta alltså brukarstyrelsen inte gjort. Huruvida detta beror på ett 
lågt förtroende för politikerna eller något annat, är inte helt lätt att utröna med det 
underlag som uppsatsens material i detta avseende utgör. Det som däremot kan utrönas 
är att föräldrarna känner ett visst avstånd till politikerna och att rektorerna önskar att det 
fanns mer direktkontakt mellan föräldrar och politiker. Detta vittnar om att rektorerna i 
vissa avseenden känner sig lämnade med väldigt mycket informellt ansvar över 
verksamheten, och att de som har det formella ansvaret inte riktigt förmår eller vill ta 
detta på allvar.  
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Komparativ analys  
I skolorna med skolråden finns inte samma formella behov av kontakt mellan politiker 
och föräldrar som det kan argumenteras för att det gör i skolorna med brukarstyrelser. I 
skolråden är därför föräldrarnas relation till både skolledning och skolpolitiker något 
annorlunda. På Pilängsskolan menar rektor att förtroendet för skolledningen ökat 
genom skolrådet, främst därför att han genom detta kunnat förklara hur beslut fattas på 
skolan och vilket inflytande som föräldrarna har rätt att förvänta sig. De regelbundna 
mötena med föräldrarna har förändrat relationen till det bättre över tid. Föräldrarna på 
samma skola anser att skolledningen har deras förtroende främst därför att de har sett 
att skolledningen kontinuerligt arbetar för att förbättra skolan, och för att de lyssnar till 
föräldrarna. Dessutom upplevs att skolan är öppen och låter föräldrar få insyn i 
verksamheten. Av ungefär samma anledningar uppger föräldrar i Kryddgårdsskolans 
skolråd att de hyser förtroende för sin skolledning. Det uppges att skolledningen lyssnar 
på föräldrarna och att rektor har skolan och elevernas bästa för ögonen. En av 
föräldrarna uppger speciellt att förtroendet ökat sedan dennes engagemang i skolrådet 
startade.  

Men när det gäller förtroendet för politikerna är det ännu lägre bland 
föräldrarna vid skolråden än föräldrarna i brukarstyrelser. Det finns inte alls samma 
förtroende för skolpolitikerna i kommunen, som det finns för skolledningen. Den 
regelbundna kontakten mellan Pilängsskolan och skolpolitikerna i Lomma sker genom 
skolledningen men vid sidan av denna kontakt har ett så kallat samrådsforum 
upprättats. Detta samlar föräldrar i kommunen och skolpolitiker, men är inte något som 
alla föräldrar i skolrådet känner till. Men en av de intervjuade föräldrarna, som känner 
till samrådsforumet, har inte blivit imponerad av dess konstruktion. Dennes intryck är 
att man inte kan påverka genom det forumet, därför att det är ett för stort avstånd 
mellan deltagande föräldrar och politiker. Dock har det funnits tillfällen då föräldrarna i 
skolrådet varit i direktkontakt med kommunen och det har främst handlat om 
trafiksituationen runt skolan. Föräldrarna har en ganska positiv bild av hur man då 
blivit mottagen, men en förälder beskriver samtidigt att kontakten mellan föräldrar och 
politiker kan bli knepig. Inte sällan är politikerna i kommunen en generation äldre och 
har en annan bild av hur saker och ting ska fungera. På Kryddgårdsskolan finns en 
skarp skillnad mellan förtroendet för skolledningen och för politikerna. Tidigare 
närvarade politiker på skolrådets möten regelbundet, men det har de inte gjort den 
senaste tiden. Detta upplever föräldrarna som dåligt. En av föräldrarna i skolrådet är 
mycket upprörd över att det känns som att politikerna inte har medborgarnas bästa för 
ögonen, utan främst tänker på sina egna maktpositioner. Föräldrarna upplever det som 
att i samtliga fall där det framförts kritik så skyller politikerna på att det inte finns 
pengar. Detta gör att föräldrarna också ser skolledningen som handlingsförlamad, och 
att det alltså inte spelar någon roll huruvida skolledningen vill driva något eller inte. 
Rektor på Kryddgårdsskolan är medveten om föräldrarnas missnöje med beslutsfattarna 
i stadsdelen. Hon tror att det kan bero på att skolrådets representanter vid flera tillfällen 
försökt påverka politiker, men misslyckats. Ett exempel på det är när skolrådet på eget 
initiativ beslutade om skolstrejk efter ett beslut om nedskärningar på skolan. Trots 
strejken hände ingenting av det som föräldrarna begärde, enligt rektor.    
 Ökar förtroendet för skolan och de kommunala skolpolitikerna med 
införandet av brukarstyrelser i grundskolan? Förtroendet verkar öka om samarbetet 
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fungerar bra. Förtroendet verkar dock vara avhängigt att föräldrarna ser skollednings 
arbete som viktigt och utmanande, vilket det egentligen inte krävs en brukarstyrelse för 
att de ska se. Det som krävs verkar vara ett forum där föräldrar och skolledning träffas, 
och då kan skolråden lika gärna fungera som förtroendeförbättrare. Vad gäller 
förtroendet för politikerna är det dock svårare att säga någon enhetligt, mer än att 
uppsatsen i linje med tidigare forskning (Kristensen 1998) funnit att det inte är lika stort 
som för respektive skolledning. Detta kan antas bero på att skolledningarna arbetar 
närmare föräldrarna, medan avståndet till politikerna är längre. Det visar sig dock att 
när det avståndet gjorts kortare, genom att politiker närvarar när brukarstyrelserna 
sammanträder, så har detta uppskattats. Maktlösheten inför politikerna är också mer 
påtaglig bland föräldrarna som sitter i skolråd, än de som sitter i brukarstyrelser.   
 
 

4.4 Fostrar brukarstyrelserna i grundskolan i demokrati? 
 
Den demokratiska kompetensen, som i denna uppsats antas vara nödvändig för 
demokratifostran, kan delas in i tre delar: politiskt självförtroende, kunskap samt 
intresse. För att studera om brukarstyrelserna bidrar till en demokratisk fostran hos dem 
som sitter i styrelserna så eftersöks alltså om engagemanget hos föräldrarna lett till ökat 
politiskt självförtroende, ökad kunskap och/eller ökat intresse. Den sammantagna 
analysen för alla dessa tre kriterier görs i slutet av avsnitt 4.4.  
 
 

4.4.1 Politiskt självförtroende 
 
Rektorerna på Möllevångsskolan och Sofielundsskolan menar båda att deras skolors 
styrelser inte tagit sig de rättigheter de fått att fatta beslut, de har alltså inte utnyttjat sin 
delegation. Bland föräldrarna nämns detta inte så explicit, men i huvudsak beskrivs inte 
skolstyrelserna som ett beslutsorgan av föräldrarna, utan som ett forum för att inhämta 
information och kunskap om elevernas situation. På Möllevångsskolan är föräldrar och 
rektor överens om att det krävs viss erfarenhet av styrelsearbetet för att våga göra sin 
röst hörd där. Rektorn på Sofielundsskolan menar dock att det i princip inte sker någon 
demokratifostran som det ser ut idag i styrelsen. Hon påpekar också att det bland 
föräldrarna på Sofielundsskolan finns en ovana vid att arbeta i demokratiska 
församlingar, och att detta i kombination med språkförbistringar, gör att det är ett tufft 
utgångsläge att rekrytera aktiva föräldrar. Det går att tolka det hela som att det är en 
brist på politiskt självförtroende som gör att få engagerar sig i styrelsearbetet. Bland de 
få föräldrar som dock väljer att engagera sig så finns ofta ett självförtroende som man 
kanske erhållit från tidigare engagemang, eller deltagande i andra organisationer och 
föreningar. Självförtroendet har med andra ord räckt för att ställa upp till respektive 
skolas styrelse men därefter är det säkert att självförtroendet räcker längre. Något som 
kan antas vittnar om självförtroende är ju viljan att engagera sig ytterligare, samt 
självsäkerhet inför att vända sig till högre beslutsfattare om det är något som det finns 
missnöje kring. På Möllevångsskolan har politiker varit kontaktade när det handlat om 
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trafikfrågor, och ett par av de intervjuade föräldrarna berättar att de velat engagera sig 
mer fackligt sedan en tid tillbaka. Det finns alltså vissa indikationer på ett existerande 
politiskt självförtroende, i alla fall på en av de studerade skolorna.  
 
 
Komparativ analys 
I skolråden finns också indikationer på politiskt självförtroende hos föräldrarna, kanske 
till och med i större utsträckning än i brukarstyrelserna. Rektor på Kryddgårdsskolan 
uppger att det märks på föräldrarnas handlingsförmåga och självförtroende när de suttit 
med i skolrådet ett tag. Då vågar de helt enkelt ta för sig mer. Förtroendet för politiker 
är, som tidigare nämnts, ganska lågt men samtidigt har de intervjuade föräldrarna i 
skolråden försökt engagera sig partipolitiskt eller fackligt. Vidare har ju skolrådens 
föräldrar vågat ta kontakt med politikerna vid några tillfällen. En av föräldrarna på 
Pilängsskolan uttrycker att när kunskap saknats om vem man då ska kontakta får höra 
av sig till dem högst upp i kommunen, så sätts man sedan i kontakt med rätt person. 
Föräldern menar alltså att det är enklare att nå rätt person om man först vänder sig till 
dem högst upp i en organisation. Denna självsäkerhet inför kontakten med kommunala 
beslutsfattare vittnar om ett självförtroende. Dessutom illustrerar detta länken mellan 
kunskap och självförtroende. I Pilängsskolan är föräldrarna vissa om att föräldrar som 
inte har kunskap om något, ändå har kapacitet att skaffa sig den kunskapen om så skulle 
behövas.  
 
 

4.4.2 Kunskap 
 
I skolorna med brukarstyrelser finns en varierande uppfattning kring att kunskap hos 
föräldrarna är viktig för att kunna utöva inflytande. På Möllevångsskolan erhåller de 
som sitter i styrelsen information i brevform om vad styrelsearbetet innebär, och hur det 
fungerat hittills. Tidigare anordnades även förmöten innan själva styrelsemötena, men 
de arrangeras inte längre på grund av dålig uppslutning. Föräldrarna i 
Möllevångsskolans styrelse upplever att de lär sig om skolan och dess omnejd genom 
att sitta i styrelsen. En av föräldrarna i styrelsen uttrycker dock en önskan om att en 
kurs borde arrangeras för att informera föräldrar om skolstyrelsen. Detta skulle även 
kunna vara till hjälp i rekryteringsarbetet till styrelsen. Föräldern pekar alltså här på 
vikten av att kunskap inte bara sprids i styrelsen, utan även utanför densamma. 
  På Sofielundsskolan ges dock varken utbildning eller omfattande skriftligt 
material till dem som sitter i skolstyrelsen Rektor känner en viss misströstan i att 
informera alltför utförligt till föräldrarna i styrelsen, de är ju trots allt bara fem stycken 
och har inget fungerande forum för förankring bland övriga föräldrar. På både 
Möllevångsskolan och Sofielundsskolan finns överlappningssystem av 
föräldrarepresentanter i styrelsen som gör att styrelserna aldrig ska vara helt fullsatta 
med nyblivna och oerfarna ledamöter. Det bidrar självklart till att öka förutsättningarna 
för en jämn kunskapsnivå hos föräldrakollektivet över tid. Förutom att föräldrar får 
kunskap om skolan och kommunen genom information och deltagande på 
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styrelsemötena så är det många kunskapsglapp som kompenseras av att föräldrarna inte 
sällan har en yrkesbakgrund inom pedagogik eller kommunal förvaltning själva.  
 
 
Komparativ analys 
Även bland skolråden varierar graden av hur mycket utbildning som föräldrarna får, 
och vad som anses nödvändigt i kunskapsväg. Pilängsskolans kommun, Lomma 
kommun, anordnar ett så kallat Samrådsforum där politiker, tjänstemän, skolledning 
och föräldrar träffas en gång per termin. Till mötena är även BUN5 välkomna att delta, 
men de gör de sällan. Inom ramen för samrådsforumet har det arrangerats utbildning 
om kommunalpolitik. Ingen av de intervjuade föräldrarna i Pilängsskolans skolråd har 
dock någon närmare kunskap om samrådsforumet, och ingen av dem har deltagit på 
något av dess möten. Därför har de heller inte blivit utbildade, inom några formella 
ramar, om skolans och kommunens verksamhet. Rektor på Pilängsskolan menar att han 
inte sällan får förklara hur saker och ting fungerar på skolrådsmötena. En förälder 
uttrycker att många föräldrar i skolrådet har liten kunskap och förståelse inför att det 
faktiskt inte är skolledningen som bestämmer hur mycket pengar som skolan ska ha att 
röra sig med, utan politikerna. Kunskapsnivån hos föräldrarna beskrivs av såväl rektor 
och föräldrar som blandad. Mycket beror det på samma sak som i brukarstyrelserna, en 
del föräldrar har egen arbetslivserfarenhet från liknande verksamheter vilket ger dem 
mycket förkunskap. 

Samma variation gäller bland föräldrarna i Kryddgårdsskolans skolråd. Där 
försöker denna nivå jämnas ut genom att rektor löpande ger information på 
skolrådsmötena. Det förekommer alltså inte heller här någon formaliserad utbildning 
eller skolning för ledamöterna av skolrådet. En av föräldrarna uttrycker att denna form 
utav löpande utbildning har sina risker. Det kan givetvis förekomma att skolledningen 
bara lär ut det som de vill att föräldrarna ska känna till, och sådant som de inte vill dela 
inflytande i, låter de bli att berätta. Samma förälder tillägger att en föräldrarepresentant 
sitter i skolrådet en begränsad period, och under den korta tiden är det svårt att hinna 
sätta sig in i allt. Rektor på Kryddgårdsskolan säger att det har varit diskussioner om 
utbildning av skolrådets ledamöter, men att detta inte har blivit av. Däremot märker hon 
att kunskapen ökar hos dem som varit aktiva i skolrådet under en tid, så det viktigaste 
för att ge kunskap till föräldrarna i skolrådet är att låta dem verka i detta under en 
längre tid. 

Här märks skillnaden mellan brukarstyrelsernas formella karaktär och 
skolrådens mer informella. I brukarstyrelserna kan det arrangeras strukturer, som 
exempelvis överlappande mandatperioder för representanterna, som gör att färre 
kunskapsglapp hos föräldrakollektivet uppstår. 
 

4.4.3 Intresse 
 
De intervjuade föräldrarna i brukarstyrelser har i olika grad visat intresse av att delta i 
olika samhällsrörelser i andra sammanhang. Främst är det andra icke partipolitiskt 
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bundna verksamheter, exempelvis invandrarföreningar eller sammanslutningar som 
protester mot vissa enskilda politiska förslag. Enbart en av de intervjuade säger sig vara 
helt ointresserad av politik och engagemang utanför skolstyrelsen. Föräldern säger att 
det visserligen inte finns någon brinnande samhällsintresse från dennas sida, men att 
skolstyrelsens arbete fått föräldern att inse att det alltid är positivt med insikt om hur 
saker går till. En annan är något mer försiktig och menar att han ser sig själv som en 
vanlig medborgare, varken mer eller mindre intresserad av samhället än någon annan. 
Inte heller tror föräldrarna i Möllevångsskolans och Sofielundsskolans brukarstyrelser 
att inspirationskraften är särskilt stor till ytterligare engagemant. Antingen hänvisar de 
intervjuade till att deras intresse för att engagera sig startat tidigare än att de blev 
ledamöter i en brukarstyrelse, eller så ser de sig alltså enbart som normalaktiva 
medborgare. Men, ingen av föräldrarna skulle dock påstå att deras engagemang i 
brukarstyrelsen avskräckt från ytterligare engagemang. Om påverkan förekommit så 
har den varit av positiv natur, att man alltså velat engagera sig mer och inte mindre. 
 
 
Komparativ analys 
I skolråden finns samma tendens, föräldrar har svårt att avgöra hur deras intresse 
påverkats, men det har i alla fall inte påverkats i negativ riktning. I skolråden finns en 
något tydligare tendens att de aktiva i skolråden också är aktiva i andra 
samhällsrörelser. En av föräldrarna på Pilängsskolan förklarar att det givetvis är genom 
engagemang partipolitiskt i kommunen som påverkan kring skolan verkligen skulle 
kunna äga rum, men föräldern är inte partipolitiskt aktiv själv. Däremot är föräldrarna 
aktiva i partipolitiskt obundna föreningar, och visar sitt intresse att ta del i samhället 
som aktiva medborgare genom andra kanaler. Föräldrarna i Kryddgårdsskolans skolråd 
uppger att de gärna engagerar sig i traditionella organisationer, såsom fackliga 
organisationer och politiska partier. En av föräldrarna blev fackligt aktiv samtidigt som 
denna tog plats i skolrådet. En annan förälder uppger att denna försökt aktivera sig i 
både fack och ett politiskt parti men att det varit svårt, därför att dessa påverkanskanaler 
är väldigt regelstyrda och har svårt att fånga upp nytt engagemang. Det är lättare att 
skaffa sig inflytande och påverka genom föreningslivet, där föräldern nu är aktiv. 
Samma förälder poängterar att i detta avseende fungerar skolrådet likadant som de 
politiska partierna, de är krångliga att utöva inflytande genom och har inte helt lätt att 
fånga upp nytt engagemang.  

Fostrar brukarstyrelserna i grundskolan i demokrati? Brukarstyrelserna 
fostrar de som deltar i dessa i demokrati. Det uppges att det är genom deltagandet som 
föräldrarna vågar diskutera mer och det är genom att de sitter med i brukarstyrelsen 
som de får ökad kunskap om skolan och till viss del kommunen. Samtidigt som detta är 
tydligt är det också uppenbart att föräldrarna i brukarstyrelserna inte tar för sig av 
varken sitt ansvar eller sina rättigheter som del i en brukarstyrelse. Och om de blev 
fostrade i demokrati genom brukarstyrelserna borde det ju enbart vara en tidsfråga 
innan de tog sitt fulla ansvar i dessa. Uppenbarligen finns det brister i självförtroende, 
kunskap och intresse som gör att föräldrarna inte tar varken sitt ansvar eller sina 
rättigheter fullt ut.  
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4.5 Ger brukarstyrelserna i grundskolan föräldrarna ökat 
inflytande? 
 
På Sofielundsskolan och Möllevångsskolan finns flera formella inflytandemöjligheter 
att utnyttja för respektive skolstyrelse. Trots detta avslöjar inga av de studerade 
protokollen att beslut har fattats i frågor där det finns någon reell frågeställning att ta 
ställning till. I Sofielundsskolans protokoll finns inga formella beslutspunkter alls och i 
Möllevångsskolans protokoll återges att man fattar beslut om att godkänna inkommen 
information. Självklart kan det antas att detta mer handlar om protokollen utformning 
än något annat och att det under vissa informationspunkter diskuteras saker som senare 
kommer att spela roll för hur verksamheten blir. Men på det formella planet är det svårt 
att utläsa att inflytande utövats under skolstyrelsernas möten. Detta måste betraktas som 
ett problem, om inte annat så i alla för de signaler som detta sänder till föräldrar som i 
dagsläget inte sitter i skolornas brukarstyrelse. Rektorerna på både Sofielundsskolan 
och Möllevångsskolan måste spekulera när de frågas om hur de bemöter att 
brukarstyrelsens åsikt går emot skolledningens i någon fråga, något sådant har 
uppenbarligen inte hänt i verkligheten. Om inflytande trots detta har utövats av 
brukarstyrelsernas föräldrarepresentanter skulle det innebära att brukarstyrelsernas 
åsikter alltid har sammanfallit med skolledningarnas. När de intervjuade föräldrarna 
resonerar om sin chans att påverka i styrelsearbetet uppger en att denna känner att 
påverkansmöjligheter finns, men bara i så kallade små frågor. Specifika exempel på när 
föräldrarna kunnat utöva inflytande i styrelsearbetet lyser dock med sin frånvaro, såväl i 
protokollen som bland de intervjuades utsagor.  

Brukarstyrelserna har dock helt klart fungerat som en samlande kraft i en del 
avseenden. Med det menas att föräldrar ibland tagit kontakt med sina lokala politiker 
kring frågor som inte direkt kan ändras genom beslut eller diskussion i brukarstyrelsen. 
I Möllevångsskolans protokoll från 2005-11-24 framgår under en övrigt-punkt att 
styrelsen kommer att inkomma med en skrivelse till stadsbyggnadskontoret i Malmö 
angående farthinder utanför skolan. I protokoll från 2006-08-29 framgår under övrigt-
punkten att efterfrågat farthinder kommer att byggas. Att denna fråga behandlats som 
en informationsfråga på mötena illustrerar den informella karaktär som 
påverkansarbetet har i praktiken. Detta kan antas leda till att påverkansmöjligheterna 
blir osynliga för såväl föräldrar i och utanför styrelsen.   
  
 
Komparativ analys 
Inte heller i skolråden verkar föräldrarna ha så mycket reellt och påtagligt inflytande. 
Rektorn på Pilängsskolan säger sig inte kunna ange en enda fråga där föräldrarna drivit 
en fråga - och som gått emot vad skolledningen tyckt - och sedan fått inflytande över 
denna. Däremot har det förekommit att föräldrar och skolledning velat skilda saker, 
men då har alltså skolledningens åsikt varit den som gått vinnande ur striden. I frågor 
som inte varit tydliga vattendelare är det dock svårt att avgöra vem det är som haft 
inflytande över vad. När det gäller exempelvis kursplaner och andra dokument som tas 
upp till förankring, kan det hända att saker ändras efter att föräldrarna framfört sina 
åsikter. Vidare uppger de intervjuade föräldrarna i Pilängsskolans skolråd att de haft 
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inflytande över exempelvis skolcafeterians öppettider och utbud. Här har föräldrarna 
också inflytande över andra saker, som till exempel vilka frågor som ska lyftas, vilka 
som kan bjudas in för att diskutera en viss fråga och så vidare. När en förälder önskade 
diskutera trafiken kring skolan inbjöds en person från kommunens tekniska förvaltning 
att komma till skolan och diskutera trafiksituationen.   

På Kryddgårdsskolan råder det skilda meningar om det finns utrymme att 
påverka genom skolrådet. En förälder tycker att man kan påverka, bland annat har 
föräldrar lyckats få igenom att rastvakter på skolgården ska bära jackor eller 
banderoller som gör att man ser dem på skolgården. En annan förälder tycker att 
inflytandet nästan är obefintligt. Denna förälder tycker att det är viktigt att ha inflytande 
över är huruvida lärare är behöriga, vilken kvalitet som finns på utbildningen och hur 
bra skolan är i förhållande till andra omkringliggande skolor. Med dessa beskrivningar 
är det enkelt att anta att påverkansmöjligheterna i skolråden är stora när det gäller 
detaljfrågor i verksamheten, och betydligt mindre när det gäller grundläggande 
frågeställningar för skolverksamheten. Samma tendens kan alltså skönjas som en del 
föräldrar i brukarstyrelserna återger.   
  Till skillnad från brukarstyrelserna saknas dock i skolråden även de formella 
inflytandemöjligheterna. På Pilängsskolan råder inget tvivel om var makten ligger. En 
förälder säger att det är självklart att det är skolledningen som bestämmer, men att 
föräldrarna ska få lämna synpunkter på verksamheten. När skolledningen uttrycker att 
de måste bli bättre på inflytande uttrycker rektor att det till stor del handlar om att bli 
bättre på att förklara skolrådets befogenheter så att föräldrarna har rätt typ av 
förväntningar på sitt inflytande. På Kryddgårdsskolan är varken rektor eller skolråd helt 
klar över vilka befogenheter som skolrådet bör ha. Inga beslut har delegerats till rådet, 
varken från skolledning eller politiker. Rektor sammanfattar det hela med att påstå att 
det finns utrymme för inflytande, men i de frågor som rör detaljer. När det gäller frågor 
på ett större plan så är det skolledningen som måste bestämma, för skolledningen har 
ansvaret. Vill föräldrarna ändra detta måste de påverka politikerna. 

Ger brukarstyrelserna i grundskolan föräldrarna ökat inflytande? Ja, över 
mindre frågor och om föräldrarna tar det ansvar som det innebär i form utav att kunna 
bilda sig en uppfattning av vad de önskar. Det är givetvis svårt att kunna driva igenom 
någonting om det först inte finns en åsikt om vad som ska åstadkommas. I de fall då 
styrelserna haft en åsikt så har de ofta vänt sig till sin skolledning eller sina politiker för 
att få inflytande. De har inte använt sig av sina egna befogenheter för att skapa 
förändring. Föräldrarna i brukarstyrelserna har alltså försökt att utöva inflytande på 
samma sätt som föräldrarna i skolråden, trots att de formella möjligheterna för de 
förstnämnda är mycket mer långtgående.   
 
 

5. Avslutande slutsatser 
 
Vid genomgången av uppsatsens material finns ett par saker som tydligt skiljer 
brukarstyrelserna åt från skolråden. I de sammanhang där föräldrarna är betraktade och 
definierade som brukare finns en föreställning om att deras inflytande är av speciell 
vikt. Föräldrarna är inte en bland andra intressegrupper i anslutning till skolan, utan den 
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grupp som skolan primärt är till för. I skolråden är det dock tydligt när det gäller 
inflytande att föräldrarnas röst enbart är en bland flera viktiga gruppers åsikt. Vidare 
skiljer sig brukarstyrelserna och skolråden åt främst när det gäller inflytandeorganens 
grad av formalitet. Brukarstyrelserna präglas av formella regler medan skolråden är en 
lösare konstruktion med informella bestämmelser. I de avseenden som den formella 
karaktären på en brukarstyrelse kan göra skillnad så ökar den föräldrars möjligheter till 
inflytande över skolverksamheten. Exempel på detta är främst att brukarstyrelsernas 
befogenheter är större än skolråden, men också mer praktiska företeelser såsom 
överlappande mandatperioder och ett i viss mån mer organiserat förhållande till 
politiker. Huruvida föräldrarna i brukarråden drar nytta av dessa ökade möjligheterna 
till inflytande, är dock en annan fråga. Brukarstyrelserna har inte tagit sig själva på så 
stort allvar att de genomför förändringsarbete på egen hand, trots att utrymme för detta 
finns. Därför försöker de utöva påverkansarbete och inflytande på samma sätt som 
skolråden, alltså genom att påverka andra. Dessa andra kan utgöras av skolledning 
och/eller skolpolitiker i kommunen. Att brukarstyrelsen faktiskt fått en rad 
befogenheter över verksamheten som tidigare varit just rektors eller politikernas råder 
inte så stor medvetenhet om.  

Det går vidare att finna belägg i materialet för att skolrådens informella 
karaktär ibland gör det lättare för demokratiförväntningar att infrias. Om skolrådet är 
skolledningens ansvar så kan skolledningen gå in och styra, och därmed uppmuntra 
exempelvis deltagande, om behov av det skulle finnas. Dessutom verkar det vara lättare 
att åstadkomma en konstruktiv dialog i skolråden jämfört med brukarstyrelserna.  

Detta indikerar att det är brukarna som måste genomgå en förändring, för att 
kunna dra nytta av de fördelar som ett formaliserat och reellt inflytande skulle kunna 
ge. I detta sammanhang kan det tänkas att de systemvårdande demokratiidealen fostran 
och förtroende skulle kunna hjälpa brukarna att ta det ansvar och de rättigheter som de 
numera har. Hittills verkar dock inte detta ha skett. Demokratifostran har inte förmått 
brukarna att i större utsträckning ta sina uppdrag på allvar, och inte heller finns tecken 
på att brukarna blir mer fostrade i demokrati än vad föräldrarna i skolråden blir.  
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 Intervjuguide. Brukare/förälder i skolråd 
 
 
Berätta allmänt om skolrådet/brukarstyrelsen 
 
 
1. varför ställde du upp i skolrådet/brukarstyrelsen? 
 
2. kan du beskriva ditt deltagande? Är du mer eller mindre aktiv än de andra 
föräldrarna?   
 
3. Finns det frågor där du vill delta, men inte får? Finns frågor där du ej vill delta, men 
är du får? 
 
4. Vem lyfter frågor till mötena? Har du lyft någon fråga? 
 
5. Finns det frågor där du vill ha inflytande, men inte får? Finns frågor där du ej vill ha 
inflytande, men får? 
 
6. Kan du ge ett exempel på när föräldrar haft inflytande? 
 
7. Hur dina relation till skolledningen påverkats av att det finns 
skolråd/brukarstyrelse? 
 
8. Hur är skolrådets/brukarstyrelsens länk till den kommunala utbildningspolitiken? 
 
9. Vad känner du till om kommunal utbildningspolitik? Har du lärt dig något om detta 
under din tid i styrelsen/rådet? 
 
10. Hur upplever du din chans att påverka? 
 
11. Hur är din kunskapsnivå i förhållande till skolledningens? Hur påverkar detta  
mötena? 
 
12. Har ditt engagemang i samhället ändrats sedan du blev aktiv i rådet/styrelsen? 
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Intervjuguide. Rektorer 
 
 
Berätta allmänt om skolrådet/skolstyrelsen 
 
1. har det varit svårt att rekrytera folk? 
 
2. kan du beskriva föräldrarnas deltagande? Hur är spridningen i aktivitet mellan 
föäldrarna? Pratar alla etc? 
 
3. Finns det frågor där du tror föräldrar vill delta, men inte får? Finns frågor där de ej 
vill delta, men inte får? 
 
4. Vem lyfter frågor till mötena? 
 
5. Finns det frågor där du tror föräldrar vill ha inflytande, men inte får? Finns frågor 
där de ej vill ha inflytande, men inte får? 
 
6. Kan du ge ett exempel på när föräldrar haft inflytande? 
 
7. Hur dina relation till föräldrarna påverkats av att det finns skolråd/brukarstyrelse? 
 
8. Hur är skolrådets/brukarstyrelsens länk till den kommunala utbildningspolitiken? 
 
9. Känner föräldrarna till kommunal utbildningspolitik? 
 
10. Hur tror du föräldrar upplever sin chans att påverka? 
 
11. Hur är din kunskapsnivå i förhållande till föräldrarnas? Hur påverkar detta mötena? 
 
12. Hur ser du på föräldrarnas engagemang i allmänhet, kan det skönjas en förändring? 
 
 


