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Abstract 
 

The national curriculum and the School Act emphasize the importance of establishing 
partnerships between schools and local businesses. The formation of partnerships was 
expected to be facilitated by the decentralization reforms that took place in the beginning of 
the 1990’s. These reforms gave schools and municipalities greater scope for adjusting 
education to meet local circumstances. However, central government has not made financial 
resources available for stimulating the establishment of school-business partnerships, nor does 
it penalize municipalities that do not set up such partnerships.  

The questions in focus in this study are: why do partnerships arise, how are they organised 
and what factors are important in achieving a partnership which can function in practice? 
Urban regime theory is applied to explain why collaborations occur and policy network 
theory is used to analyse how they are organised. A further aim of the study is to examine 
whether the partnerships can be defined as urban regimes. 

The study was based on case studies of four upper secondary schools in Sweden, each in a 
different municipality. These municipalities are all industrialized, but the structure of their 
industrial base varies. Two are dominated by one or a few major companies whereas the 
others are characterized by the predominance of many small businesses. The study focuses on 
how three vocational study programmes – industry, electricity and building - collaborate with 
local businesses. 

The study shows that the main explanation of why a partnership arises is that both partners 
believe that they can gain something by collaborating. For schools, the main reason for 
establishing a partnership with business is a belief that this will make the vocational education 
programmes more attractive for pupils. Through partnerships, schools can get access not only 
to practical experience for their pupils, but also help from business with developing the 
content of courses and some financial contributions. However, the economic benefits are of 
limited importance compared with the perceived gains in terms of the development of the 
educational content of the courses. This goes against results from studies in other countries.  

For business, it is particularly important to be able to influence decisions about the content of 
local education. By doing so, they hope to ensure that the pupils, after having completed their 
education, will enter the local labour market with more relevant qualifications. 

My research shows that several requirements have to be present for a successful partnership to 
be established. First, there must be a commitment and firm intentions from both partners. 
Second, size of the businesses involved in the partnerships is important for how they are 
organized. Larger businesses tend to see the partnership from a more long term perspective. 
However, it is also possible to organize collaborations with smaller businesses if they can be 
united under a common organisation. Third, specific actors make a difference in the 
partnerships. Devoted and interested key actors who are closely associated with the 
partnership are very important for the continuity of the partnership 

The study suggests that urban regime theory and policy network theory are useful for 
understanding why and how partnerships between schools and businesses are established and 
retained. However, it can not be concluded that these collaborations in themselves are urban 
regimes at a more local level. This would require that their focus was much more long-term. 

Key Words: School-business partnerships, public private collaboration, urban regimes, pre-
emptive power, policy networks, policy communities, apprentice posts, local adaptation. 
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1. Introduktion 
Den senaste stora gymnasiereformen genomfördes under åren 1992-1995. I denna reform 
infördes begreppet APU, arbetsplatsförlagd utbildning, på samtliga yrkesförberedande 
program i den svenska gymnasieskolan. Införandet av APU betyder att alla gymnasieskolor 
som har yrkesförberedande program måste kontakta privata och offentliga arbetsgivare för att 
försöka få ett samarbete till stånd. Samarbete med näringslivet är alltså en politiskt önskvärd 
åtgärd och att detta betraktas som betydelsefullt av den svenska staten understryks också i 
läroplanen för de frivilliga skolformerna.1 Det visar sig emellertid att samarbete kring APU, 
men också i andra avseenden mellan skola och näringsliv varierar mellan kommuner, skolor 
och utbildningar (Skolverket 1998). Vad kan det bero på? 
 
Samarbete växer med andra ord fram på många håll och att samarbetet ökat är därför ett 
rimligt antagande. Denna utveckling pågår inte bara i Sverige, utan även i många andra länder 
märks en tydlig trend mot att skolan mer och mer samarbetar med utomstående intressen 
(OECD 1992 s. 7).  
 
Samarbete mellan privata och offentliga aktörer har förekommit tidigare inom ramen för 
blandekonomin, men det blir allt vanligare inte bara på utbildningsområdet, utan också på 
andra områden, exempelvis när det gäller lokal näringspolitik2. Partnerskap utvecklas mellan 
aktörerna för att uppnå gemensamma eller egna målsättningar. Samarbetet kan organiseras i 
fasta eller lösligare former. Partnerskap finns på flera nivåer, lokalt, nationellt och globalt. 
Grundtanken är att alla parter tjänar på ett samarbete. Med ständigt minskande tillgängliga 
resurser söker politiker och tjänstemän nya sätt att arbeta för att uppnå politikens 
målsättningar. Samarbete med privata aktörer blir då en alternativ möjlighet att erhålla nya 
resurser. Det innebär emellertid att gränsen mellan vad som är offentlig och privat verksamhet 
blir suddigare. Även ansvaret blir otydligare då det sprids på flera parter (Elander 1999 s. 
327-328).  
 
Det ökande antalet samarbeten medför även att styrningen av offentlig verksamhet delvis 
håller på att förändras från government till governance, dvs. från en styrningskedja som 
bygger på över- och underordning, med regering och riksdag högst upp i hierarkin, till en 
styrning som sker via informella överenskommelser och samarbeten i icke-hierarkiska nätverk 
(se exv Elander 1999 s. 327, Pierre & Peters 2000 s. 2, Pierre 2000 s. 243, Rhodes 2000 s. 54, 
Stoker 2000 s. 93-94). Samarbetet innebär därmed också att den offentliga sektorn får tillgång 
till nya resurser, men det medför också att viss hänsyn måste tas till samarbetspartnerns 
synpunkter. Politiker och tjänsteman är inte lika dominerande längre, utan måste släppa ifrån 
sig en del av makten till utomstående intressen. Det innehåll som begreppet governance ges 
ovan är liktydigt med den definition av governance som Björk, Bostedt och Johansson (2003 
s. 137) beskriver som ett empiriskt fenomen. Samma författare menar också att governance 
kan ges en annan innebörd som innebär att begreppet skall ses om ett analytiskt perspektiv. 
Jag har dock inte för avsikt att i uppsatsen ytterligare fördjupa mig i denna diskussion, utan 
den utgör en del av uppsatsens kontext. 
 

                                                 
1 ”Det är särskilt viktigt att skolan samarbetar med arbetslivet om den yrkesförberedande utbildningen.” 
(Utbildningsdepartementet 1994b s. 33). 
2 De flesta studier som gjorts om public private partnerships handlar om lokal näringspolitik (se exempelvis 
Walzer & Jacobs 1998, Pierre 1998, Bailey, Barker & MacDonald 1995). Någon svensk forskning där samarbete 
mellan skola och näringsliv studerats finns inte. Skolverket har dock gjort en del undersökningar av bl. a. APU 
(se exempelvis Skolverket 1998). 
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Att samarbete sker på aktörernas eget initiativ och inte tvingas fram framstår som ett annat 
sannolikt antagande med tanke på att de inblandade parterna var för sig är fristående i 
förhållande till varandra. Staten skulle naturligtvis med hjälp av lagstiftning kunna tvinga 
privata aktörer att samarbeta med offentliga aktörer, men detta sker inte. Staten har dock via 
bestämmelserna i gymnasieförordningen om APU skapat ett visst tryck på skolan att ta 
initiativ för att samarbeta med näringslivet. 
 
För att det skall vara intressant för både offentliga och privata aktörer att etablera ett 
samarbete på frivillig väg kan det antas att det måste finnas något som respektive part anser 
sig kunna vinna som inte lättare uppnås på annat sätt eller genom samarbete med en annan 
part. För att vara attraktiv som samarbetspartner måste man ha något att erbjuda den andra 
parten. Antagandet får stöd i ett flertal amerikanska studier av samarbeten mellan skola och 
näringsliv (jmfr exv Blake & Pfeifer 1993, Schwartz 1990, Shive & Rogus 1979, samt Tapper 
1985). Det skall dock inte tas för givet att de privata aktörerna enbart samarbetar med 
utgångspunkt från målet om att maximera vinsten, det kan också tänkas finnas motiv av mer 
altruistisk karaktär. 
 
En offentlig partner kan erbjuda de utvalda privata aktörerna möjligheter till insyn och 
påverkan av verksamheter som bedrivs i offentlig regi, men vad som är parternas mer 
konkreta motiv är en öppen fråga. I denna undersökning är därför de centrala frågorna: Vad är 
det som skolan erbjuder näringslivet och vad får skolan i gengäld? Hur organiseras samarbetet 
och hur styr aktörerna det gemensamma partnerskapet?  
 
Finns det teorier som kan användas för att förklara hur sådana verksamhetsnära samarbeten 
mellan offentliga och privata aktörer utformas och vilka motiven är för att dessa kommer till 
stånd? För att undersöka detta kommer ett antal olika teoretiska ansatser att prövas mot 
uppsatsens syfte och frågeställningar. Den eller de teorier som framstår som mest lämpade 
kommer därefter att användas som instrument vid ett studium av faktiskt förekommande 
samarbeten.  
 
Syfte  
Syftet med uppsatsen är att dels beskriva och analysera innehållet i samarbeten mellan skola 
och näringsliv, samt hur dessa styrs och organiseras, dels att analysera varför skola och 
näringsliv samarbetar med varandra samt varför dessa samarbeten varierar i intensitet.  
 
Frågeställningar  
• Hur styrs och organiseras samarbeten och vad samarbetas det om? 
• Hur kan förekomsten av samarbete förklaras? 
• Hur kan variationer i samarbetenas intensitet förstås? 
 
Återstoden av kapitlet utgör en bakgrund till de analyser som följer. Det är disponerat enligt 
följande: först redovisas den policykontext som samarbetena ingår i, i form av en introduktion 
till den reformerade gymnasieskolan och APU. Därefter följer en genomgång av 
undersökningens design, metod och material. Kapitlet avslutas med en redogörelse för 
uppsatsens fortsatta disposition.  
 
Decentralisering av gymnasieskolan och APU 
I och med de stegvis genomförda decentraliseringsreformerna har staten minskat sitt grepp 
om den svenska gymnasieskolan och tillåter numera vissa skillnader mellan olika kommuner 
och även mellan olika skolor. Detta skapar ett friutrymme som medger mer av lokal variation 
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och anpassning än vad som tidigare varit möjligt (Lidström & Hudson 1995 s. 99). Det ökade 
handlingsutrymmet gäller främst undervisningens innehåll, elevernas valmöjligheter och 
utformningen av lednings- och förvaltningsorganisationen.  
 
Tidigare avgjorde staten vilka orter som skulle få bedriva gymnasieutbildning, men rätten att 
fatta sådana beslut decentraliserades 1991 till kommunerna. Staten nöjer sig numera med att 
ange allmänna riktlinjer för innehållet i undervisningen, utformat som övergripande mål i 
läroplanen. Den tidigare närgångna statliga regleringen av grund- och gymnasieskolan har 
därmed upphört. (Regeringens proposition 1990/91:18 s. 50 samt s. 57). Läroplanen har 
anpassats till dessa förändringar och har från att ha varit en tjock bok blivit ett tunt häfte. 
 
Kommunernas frihet är dock i några viktiga avseenden begränsad av statliga ramar. Den nya 
gymnasieskolan innebar att de gamla linjerna försvann och ersattes av program, grenar och 
inriktningar. För närvarande finns 16 nationella program och ett individuellt program 
(gymnasieförordningen SFS 1992:394 bilaga 1). Möjligheten finns också för en enskild 
kommun att genom att kombinera karaktärsämnen från olika program skapa specialutformade 
program som kan anpassas till lokala och regionala förutsättningar. Ett program kan också 
delas upp i grenar3 med olika profil. Exempelvis kan elever på byggprogrammet välja mellan 
byggnadsplåt, måleri eller hus och anläggning. Vanligtvis görs grenvalet i årskurs två eller 
tre, men det förekommer också att valet görs i samband med ansökan till ett visst program. 
Inom en gren kan det vidare förekomma ett antal inriktningar, vilket innebär att eleven ges 
möjlighet att profilera sin utbildning ytterligare.  
 
Eleverna kan kombinera kurser från olika program, men kärnämnena kan inte väljas bort 
(Sjögren 1994 s. 117-123). Kommunerna bör kunna erbjuda ett brett utbud av gymnasie-
utbildningar. Om en kommun inte själv förmår tillhandahålla detta uppmanas den att 
samarbeta med närliggande kommuner (Regeringens proposition 1990/91:18 s. 50 samt 57). 
 
Det förändrade styrsystemet ger kommuner och gymnasieskolor möjlighet att i större 
utsträckning ta hänsyn till krav från olika lokala aktörer i fråga om vad utbildningen bör 
innehålla och hur den skall organiseras. Decentraliseringen innebär en större autonomi för 
kommunen i förhållande till staten, men den medför också att lokala aktörer får större 
möjligheter att påverka kommunen och dess verksamheter i en för egen del positiv riktning 
(Pierre 1997 s. 131). Därmed öppnas dörren för ett mer omfattande samarbete med det 
omgivande samhället. Detta understryks också uttryckligen i läroplanen, som anger att skolan 
skall samarbeta och utveckla kontakter med omgivande arbets- kultur- och föreningsliv 
(Utbildningsdepartementet 1994b s. 34). 
 
Den nya läroplanen kombinerad med hela omstruktureringen till en kursutformad 
gymnasieskola medför också att gymnasieskolan kan hjälpa kommunerna att uppnå andra mål 
än de strikt utbildningspolitiska. Det kan avse åtgärder som syftar till att försöka skapa en 
positiv utveckling i kommunen. Även i detta sammanhang understryks behovet av att 
samarbeta med näringslivet. Samarbetet kan exempelvis innebära att gymnasieskolan försöker 
vara mer lyhörd för näringslivets önskemål i fråga om utbildningens innehåll och uppläggning 
samt genom att erbjuda eleverna gymnasieutbildning med kvalitet och bredd (Lidström 1998 

                                                 
3 Det förtjänar dock att påpekas att från och med den 2 januari 2000 gäller nya regler i gymnasieförordningen 
vilket gör att begreppet gren försvinner och ersätts med nationellt fastställda inriktningar. Den nya förordningen 
innebär också att ett nationellt teknikprogram tillskapas samtidigt som innehållet och namnen på vissa av de 
befintliga grenarna ändras (gymnasieförordningen SFS 1992:394). 
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s. 21-42 och Regeringens proposition 1992/93:250 s. 6-7). Den möjlighet som införts att 
skapa studieprogram anpassade till lokala och regionala behov kan användas som instrument 
för att inrätta utbildningar som är attraktiva för näringslivet. 
 
Sammantaget innebär detta att skolans samarbete med andra lokala aktörer förväntas öka. 
Viktigast bland dessa aktörer är de lokala arbetsgivarna i vid bemärkelse. Tidigare var 
samarbete med arbetslivet något som bara förekom på ett fåtal gymnasielinjer. Från läsåret 
1992/93 har emellertid ett system successivt införts, som innebär att alla yrkesförberedande 
program skall erbjuda eleverna 15 veckor av APU (arbetsplatsförlagd utbildning), dvs. 
utbildning och praktik på en arbetsplats (Regeringens proposition 1990/91:85 s. 4). För att 
kunna tillhandahålla detta krävs att skolan samarbetar med det lokala näringslivet. 
 
Skolornas styrdokument (skollag, gymnasieförordning, läroplaner, skolplaner etc.) anger bara 
att APU är ett viktigt inslag i utbildningen, men preciserar inte i övrigt vad eventuella 
samarbeten med utomstående intressenter skall omfatta. Min slutsats är därför att så länge 
någon form av APU anordnas kan skolan anses ha uppfyllt de krav som läroplanen och 
gymnasieförordningen ställer, vad beträffar samarbete med arbetslivet. Regering och riksdag 
har dock preciserat sig beträffande samarbetets organisation. Av den proposition som 
riksdagen behandlade under våren 1998 framgår följande: 
 

Möjligheterna till samverkan mellan skolan och arbetslivet måste utvecklas för att 
förbättra kvaliteten i all gymnasieutbildning; i synnerhet i yrkesutbildningen. Det 
lokala arbetslivet måste få större möjligheter att medverka i gymnasieskolans 
utbildning. Särskilda lokala organ för samarbete i fasta former, programråd, bör 
inrättas vid varje gymnasieskola (Regeringens proposition 1997/98:169 s. 17). 

 
Att inrätta programråd är således inget krav utan snarare en rekommendation från 
statsmakternas sida. Intentionerna är dock att samarbetet skall organiseras av sådana. Varje 
program bör ha ett eget programråd. 
 
APU skiljer sig från vanlig praktik genom att den också skall innehålla ett visst mått av 
utbildning. APU är kursplanestyrd, vilket innebär att skolan själv kan välja vilka av kurserna 
som skall arbetsplatsförläggas och att eleverna skall inhämta de kunskaper som kursplanerna 
fordrar på en arbetsplats istället för i skolan. Formellt ansvarar en kvalificerad och på 
arbetsplatsen utsedd handledare för att också utbildning innefattas. Från början angavs att 15 
procent av utbildningstiden skulle avsättas som APU, men sedan det visat sig att detta 
tolkades olika i olika skolor, ändrades gymnasieförordningen 1997. Omfattningen 
preciserades till att gälla 15 veckor, varvid varje vecka motsvarar 24 timmars undervisning i 
skolan (SOU 1996:1 s. 54, samt gymnasieförordningen 5 kap. 17 § SFS 1992:394). 
 
Något absolut kriterium för vad som är att betrakta som APU finns ej. Frågan har gällt vad 
som skall räknas som utbildning och vad som bara är att betrakta som praktik. I uppsatsen tar 
jag inte ställning till denna fråga utan utgår ifrån skolornas egna bedömningar. Jag är dock 
medveten om att dessa kan skilja sig åt.  
 
Metod och material 
Uppsatsens empiriska underlag utgörs av fyra fallstudier. Dessa genomfördes under perioden 
1996-99, vilket också är studiens tidsmässiga avgränsning. Fallstudiemetoden har flera 
fördelar som gör den relevant i detta sammanhang. Den ger möjlighet att nära studera ett 
speciellt avgränsat problemområde, framför allt om syftet är att undersöka komplexa sociala 
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företeelser där många olika variabler samspelar. Den ger också goda möjligheter att skapa en 
kunskapsbas på områden som inte studerats tidigare (Merriam 1994 s. 46). Att exempelvis 
med hjälp av en enkät försöka fånga in olika aktörers motiv och överväganden är inte alldeles 
enkelt eftersom det kan finnas många olika skäl som vägs i ställningstagandet. I detta 
sammanhang är därför intervjuer ett bättre instrument. 
 
En av fallstudiens svagheter anses vara svårigheten att generalisera med utgångspunkt från 
resultaten. De nyvunna kunskaperna kan dock ofta användas för att generera hypoteser, vars 
giltighet kan prövas av framtida forskning. Med tanke på att uppsatsen bara bygger på fyra 
fall har därför föreliggande studie en sådan begränsad ambitionsnivå.  
 
Val av fall och gymnasieprogram 
Valet av fall baseras inte på att kommunerna skall vara representativa i förhållande till 
svenska kommuner i stort, utan utgångspunkten är snarare att finna typfall som delvis 
påminner om varandra, men som också avviker från varandra i något eller några avseenden. 
Med tanke på att uppsatsens problemställning förutsätter att det finns ett samarbete är det 
rimligt att välja kommuner där förutsättningarna är goda för att ett omfattande samarbete skall 
uppstå. Jag har därför valt fyra kommuner där industrisektorn dominerar det lokala närings-
livet. I uppsatsen studeras i princip tre gymnasieprogram på fyra olika skolor i varsin kommun: 
Parkskolan i Örnsköldsvik, Tranemo gymnasieskola i Tranemo, Fågelviksgymnasiet i Tibro 
samt Polhemsskolan i Gävle.  
 
Urvalet har skett på basis av flera kriterier. (Se tabell 1:1 nedan) gemensamt för alla skolor är 
att de ligger i kommuner med stark industritradition. I tre av kommunerna är andelen 
arbetstillfällen inom näringsgrenen ”tillverkning och utvinning” väsentligt högre än 
riksgenomsnittet. I Gävle ligger den på genomsnittet, men kommunen har ändå industri-
karaktär genom att det finns flera stora industrier i grannkommunerna på kort avstånd från 
Gävle. Ett kriterium som däremot skiljer kommunerna åt är företagens storlek. Tibro och 
Tranemo domineras av små företag och saknar riktigt stora sådana medan Gävle och 
Örnsköldsvik domineras av stora företag.4  
 
Företagens storlek sammanfaller med två andra kriterier; politisk majoritet och 
befolkningsstorlek. I Örnsköldsvik och Gävle råder stabil socialistisk majoritet medan de två 
andra har stabil borgerlig majoritet. Samma mönster gäller också i fråga om befolknings-
storlek. Den svenska mediankommunen hade vid urvalstillfället ca 16 000 invånare. 
Målsättningen vid urvalet var att hitta kommuner som inte låg alltför nära medianen, vilket 
också gick att uppfylla. Mediankommunen blir nr 144 på en lista där kommunerna sorteras 
efter sitt invånarantal den 31 december 1995. De kommuner som valts hamnar på plats 15, 35, 
189 samt 204 vid det tillfälle som urvalet gjordes. De nu nämnda skillnaderna, och några 
andra, summeras i tabell 1.1. 
 
 
 
 
                                                 
4 Distinktionen mellan olika företagsstorlekar följer de kriterier som EU använder för bestämma vilka företag 
som skall ges möjlighet till stöd i olika former. Företag med färre än 250 anställda räknas som medelstora medan 
de med färre än 50 anställda anses vara små. Det finns också några andra kriterier (EGT nr L107, 1996), men av 
praktiska skäl nöjer jag mig med att använda antalet anställda som ett mått på storleken. Jag är dock medveten 
om att detta sätt att definiera företagsstorleken har sina begränsningar. 
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Tabell 1.1 Urvalskriterier för val av fall 
Kommun Företags- 

storlek. 
Befolk. 
storlek  

Politisk 
majoritet 

Ny gym-
nasieskola 

Program- 
råd 

SSA-råd 

Örnsköldsvik Stora Stor Socialistisk Nej Ja Nej 
Tranemo Små Liten Borgerlig Ja Nej Nej 
Tibro Små Liten Borgerlig Nej Ja Nej 
Gävle Stora Stor Socialistisk Nej Ja Ja 
 
Det förtjänar att påpekas att den centrala analysenheten inte är kommunen, utan de 
samarbeten som pågår i anslutning till ett antal gymnasieprogram som finns på en skola i 
varje kommun. Kommunens egenskaper utgör emellertid en del av den kontext i vilken de 
studerade programmen befinner sig. I analysen undersöks om dessa kontextuella egenskaper 
kan förklara omfattningen av samarbetet.  
 
På basis av dessa generella urvalskriterier identifierades ett antal tänkbara kommuner. Bland 
dessa gjordes det slutgiltiga urvalet utifrån att det fanns speciella förhållanden hos vissa av de 
undersökta kommunerna och skolorna som gjorde dem mer intressanta än andra. I Tranemo 
hade kommunen startat en ny gymnasieskola, vilket innebar att den nye rektorn kunde börja 
från början, bygga en organisationsstruktur och själv välja ut vilken personal som skulle 
anställas. Skolan startades i en tid när samarbete med näringslivet var en aktuell fråga. De tre 
andra skolorna som valts har verkat under längre tid, långt innan frågan om samarbete med 
näringslivet blev aktuell. Ytterligare ett skäl att välja Tranemo är att det inte fanns några 
yrkesråd eller programråd, vilket det gör i de andra fallen.5 En nackdel med Tranemo 
gymnasieskola är att den bara har ett av de tre program som studeras i de andra fallen, men 
detta uppvägs av de två faktorer som gör den speciell. 
 
Polhemsskolan i Gävle avviker från övriga valda skolor eftersom kommunen valt att behålla 
både SSA-råd och SSA-enhet6, dessutom finns en speciell APU-samordnare på skolan, vars 
uppgift är att underlätta kontakterna med företagen när det gäller att finna de APU-platser 
som behövs. Fågelviksgymnasiet i Tibro är speciellt eftersom det finns i en kommun där de 
allra flesta industriföretagen är verksamma inom en och samma bransch. Det borde därmed 
finnas goda förutsättningar för ett samarbete, även om företagen är små. Parkskolan i 
Örnsköldsvik var först lämplig som pilotfall eftersom den ligger i en kommun med en stark 
industritradition, vilket gör att förutsättningarna för att det skulle finnas pågående samarbeten 
var goda. Den visade sig också passa väl in som fall i den slutliga undersökningsdesignen.  
 
De olika skolorna utgör fallen och inom ramen för fallen utgör de enskilda samarbetena 
undersökningens studieobjekt. Det skulle ha varit en alltför omfattande uppgift att studera 
samarbete på alla gymnasieprogram på en viss gymnasieskola eftersom vissa av skolorna har 
tio olika program. Studien begränsas därför till yrkesförberedande program som antas ha bra 
förutsättningar för ett fungerande samarbete. Detta är rimligt med tanke på studiens hypotes-
genererande ambitioner. Bland dessa program har jag valt tre som i första hand utbildar elever 
för anställning i den privata sektorn. Program med den offentliga sektorn som främsta 
”motpart” har med andra ord valts bort, dels för att jag vill studera mötet mellan privat och 
offentlig sektor, dels för att förutsättningarna för ett omfattande samarbete är sämre, eftersom 
                                                 
5 Yrkesråd eller programråd fanns i 62% av landets kommuner 1994 (Utbildningsdepartementet 1994a s. 27). 
6 SSA betyder samverkan skola – arbetsliv. Under 1970- och 1980-talet var det obligatoriskt för varje kommun i 
vilken det fanns en gymnasieskola att ha ett planeringsråd eller som det kom att kallas, SSA-råd. Rådets skulle 
bestå av arbetsgivarföreträdare, arbetstagarföreträdare samt företrädare för arbetsförmedlingen. Dess uppgift var 
att fungera som rådgivande organ till skolstyrelsen i frågor som handlade om samverkan skola – arbetsliv. 
Särskild uppmärksamhet skulle ägnas åt åtgärder som kan medföra att det traditionella könsmönstren beträffande 
yrkesval kan brytas. (Utbildningsdepartementet 2000 s. 84-85) 
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den offentliga sektorn har mer begränsade resurser. De tre program som studeras närmare är 
industriprogrammet (IP), byggprogrammet (BP) och elprogrammet (EC). Genom att dessa är 
yrkesförberedande är eleverna berättigade till 15 veckor av APU. 
 
Dessa program har nästan uteslutande elever av manligt kön, vilket skulle kunna uppfattas 
som ett problem. En fördel är dock att det går att utesluta kön som en förklaringsfaktor till 
eventuella variationer mellan programmen.  
 
Att industriprogrammet valdes är självklart med tanke på att alla valda fall finns i kommuner 
med omfattande industrisysselsättning. Förutsättningarna för samarbete borde således vara 
goda.  
 
Elprogrammet har valts för att det vänder sig till en bransch som ofta består av små företag. 
Av Skolverkets statistik framgår dessutom att elprogrammet är sämst på att kunna erbjuda 
fullständig APU (Skolverket 1998 s. 11). Samarbetet fungerar antagligen inte särskilt bra på 
detta program, trots att förutsättningarna för ett omfattande samarbete borde vara goda. 
Arbetsgivare som vill anställa en elektriker måste i princip anställa en person som genomgått 
elprogrammet, eftersom inga andra utbildningar i gymnasieskolan ger de kunskaper och 
färdigheter som arbetsgivarna efterfrågar. Arbetsgivarnas intresse för att påverka 
utbildningens innehåll borde därför vara stort. 
 
Byggprogrammet är intressant av flera skäl. Byggbranschen består av både stora och små 
företag, samtidigt som både byggnadsarbetareförbundet och byggentreprenörerna på central 
nivå gjort stora ansträngningar för att påverka skolan och utbildningspolitiken. Bland annat 
har regionala yrkeskommittéer bildats, vars uppgift är att arbeta med arbetsmarknads- och 
utbildningsfrågor. Programmet är också speciellt eftersom det är ett av de få program som 
hade obligatorisk praktik redan före gymnasiereformen.  
 
Material 
Insamling av empiriskt material har i första hand skett genom personliga intervjuer med i 
huvudsak kommunala skolchefer, näringslivsrepresentanter, fackföreningsrepresentanter, 
politiker i skolstyrelser (eller annan motsvarande nämnd/styrelse med ansvar för skolfrågor), 
samt med rektorer och lärare som är verksamma vid de skolor där de studerade 
gymnasieprogrammen finns. Gemensamt för de intervjuade är att de på något sätt är 
inblandade i samarbetet mellan skola och näringsliv. Eleverna har inte intervjuats trots att de 
finns representerade i programråden. Mitt huvudsakliga intresse är att studera relationen 
mellan skolan, näringslivet och i viss mån facket och jag gör bedömningen att eleverna inte 
har något att tillföra som kan hjälpa mig att finna svar på de frågeställningar som jag har. Viss 
dokumentation såsom skolplaner och protokoll ligger också till grund för uppsatsen. Jag har 
vidare korresponderat med några personer som inte intervjuats, exempelvis vice ordföranden i 
nämnderna, för att erhålla kompletterande information.  
 
I kategorier där det finns flera personer att välja på (exempelvis lärare och näringslivs-
representanter) har jag i första hand valt sådana som ingår i yrkesråd/programråd. Om sådant 
organ saknades skedde istället urvalet med hjälp av ansvarig skolledare. Därefter kontaktade 
jag de föreslagna informanterna varefter även de fick peka ut personer de tyckte borde vara av 
intresse att intervjua. Metoden gjorde att jag ganska snart kunde skapa mig en bild av vilka 
som utgjorde nyckelpersonerna i samarbetet. 
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Detta urvalsförfarande har också i viss mån tillämpats även där yrkesråd/programråd funnits, 
vilket medfört att personer kommit att intervjuats som inte passar in i någon av kategorierna 
ovan, men som ingår i yrkesråd/programråd. Jag har också gjort intervjuer med personer som 
av andra informanter ansetts ha stor betydelse för samarbetet trots att de inte finns med i något 
yrkesråd/programråd. Alla som tillfrågats har ställt upp för intervju.  
 
De flesta intervjuer har skett genom personliga besök på arbetsplatsen, men några har gjorts 
via telefon. Jag har själv utfört samtliga intervjuer. Oftast har en person åt gången intervjuats, 
men det har också förekommit att flera personer intervjuats samtidigt, exempelvis en grupp 
lärare som tillsammans sköter kontakterna med näringslivet. Totalt har 68 personer 
intervjuats. En förteckning över dessa finns i referenslistan. 
 
De frågor som ställts vid intervjuerna har haft halvöppen karaktär. Ett standardformulär har 
utgjort grund, men dessutom har mer specifika frågor anpassade till den person som 
intervjuats ställts. Intervjuerna har främst kretsat kring motiven för samarbetet, dess organisation 
och styrning, konkreta uttryck för samarbetet samt orsaker till att det fungerar bra respektive 
mindre bra. Den information som framkommer under intervjuerna ligger till grund för 
uppsatsens empiriska kapitel. Jag har dock valt att inte göra hänvisningar till enskilda 
intervjuer. De intervjuade betraktas som informanter och inte som respondenter, eftersom jag 
i första hand söker information om samarbetet som sådant och deras personliga perspektiv är 
av sekundärt intresse. De verklighetsbeskrivningar som görs är relativt samstämmiga och ger 
sammantaget en bild av samarbetets karaktär. Däremot förekommer naturligtvis att olika 
intressenter har olika intressen och mål med samarbetet.  
 
En av fallstudierna, Parkskolan i Örnsköldsvik, undersöktes redan 1996 som en pilotstudie. 
Syftet var att dels testa intervjufrågorna, dels identifiera vilka befattningshavare som borde 
intervjuas för att finna svaren på mina frågeställningar. Detta förklarar också varför jag där 
intervjuat befattningshavare som egentligen ligger utanför studiens avgränsningar. För att 
uppdatera pilotstudien har jag dels under 1999 gjort kompletterande intervjuer med bl.a. 
lärare, dels skickat ut den empiriska beskrivning som handlar om Parkskolan till ansvarig 
skolledare för påseende och korrigering av eventuellt inaktuella faktauppgifter. 
Uppsatsens disposition 
Uppsatsen är disponerad på följande sätt: Närmast följer ett kapitel i vilket uppsatsens 
teoretiska utgångspunkter redovisas. Valet av teorier är inte självklart och görs därför i två 
steg. De teorier som bedöms vara mest lämpade för att ge svar på uppsatsens frågeställningar 
väljs ut. Därefter presenteras de fyra fallstudierna i var sitt kapitel. Generellt disponeras 
fallstudiekapitlen så att bakgrundsfakta redovisas först, därefter följer i tur ordning 
beskrivningar av samarbetets institutionella former, dess konkreta uttryck, motiv för 
samarbete och samarbetets variationer. Samtliga fallstudiekapitel avslutas med en analys och 
diskussion. I det avslutande kapitlet diskuteras och analyseras det empiriska materialet 
sammantaget. Det sker genom att fallen jämförs och genom att resultaten prövas mot 
uppsatsens teoretiska referensram. 
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2. Urban regimteori och policynätverksteori  
 - uppsatsens teoretiska byggstenar 
 
Inledning 
Detta kapitel syftar till att identifiera och utveckla de teoretiska instrument som skall 
användas för att förklara och förstå samarbetet mellan gymnasieskolan och det privata 
näringslivet. Valet av teorier är inte självklart och därför sker detta i två steg. Inledningsvis 
presenteras ett antal tänkbara teorier, varefter de teorier väljs som bäst bedöms kunna ge svar 
på uppsatsens frågeställningar. Senare presenteras och diskuteras dessa teorier mer ingående. 
 
I kapitlet kommer också centrala begrepp successivt att klargöras och det sätt som dessa 
används i studien preciseras genom att operationaliseras. 
  
Prövning av teorialternativ 
Den första frågan är således vilken eller vilka teorier som kan vara användbara i uppsatsen. I tur 
och ordning granskas spelteori, implementeringsstrukturteori, teorier om lokala tillväxtkoalitioner, 
reguleringsteori, urban regimteori och policynätverksteori. I anslutning till genomgången av 
varje teori beskrivs och diskuteras om den är tillämplig och relevant för uppsatsen eller ej.  
Spelteori 
Ett delsyfte med uppsatsen är att förklara varför samarbete uppstår mellan skola och 
näringsliv. Aktörernas motiv till ett beslut om att samarbeta hamnar då i fokus. Spelteori är en 
ansats som med utgångspunkt från aktörers enskilda val försöker förutsäga vilket resultat 
dessa val medför (Morrow 1994 s.1-2). Det finns åtminstone två typer av spelteori, den icke 
samarbetsinriktade och den samarbetsinriktade. I det förstnämnda fallet utgår teorin från en 
beslutssituation där det bästa utfallet för två aktörer är att inte samarbeta. Grund-
förutsättningarna är att två aktörer har två alternativ att välja på och att utfallet för den 
enskilde aktören beror på vilket val den andre gör. Utfallet av den icke samarbetsinriktade 
teorin blir att båda aktörerna väljer att samarbeta i tron att det gynnar dem själva mest, men i 
och med att båda resonerar likadant bli utfallet att båda två får ett sämre utfall än om de valt 
att inte samarbeta. Den samarbetsinriktade spelteorin behandlar en beslutssituation där 
samarbete alltid ger ett bättre utfall för båda aktörerna än om var och en av aktörerna väljer att 
fortsätta att agera på egen hand. 
 
Oavsett vilken typ av spelteori man väljer finns det vissa begränsningar för i vilka samman-
hang den kan användas. Ett av problemen med båda typerna av spelteori är att de är svåra att 
applicera på en empiri där det finns fler än två aktörer och där dessa har fler än två alternativ 
att välja mellan (Hermansson 1993 s. 54). När det gäller skolans samarbete med näringslivet 
kan man förvisso hävda att det formellt sett handlar om två kollektiva aktörer, men i praktiken 
kan lärarna vara en aktör, skolledningen en annan, nämnden eller styrelsen utgör en tredje. 
Det riskerar helt enkelt att bli för många aktörer med för många tänkbara handlingsalternativ. 
 
Dessutom används spelteori för att förutsäga vilket utfallet skall bli om två eller flera aktörer 
ställs inför ett antal valmöjligheter. Ansatsen kunde här vara av värde när det gäller att 
analysera aktörernas slutliga ställningstaganden. Däremot är den av begränsat värde som ett 
instrument utifrån vilket man kan studera de processer som leder fram till de valmöjligheter 
som aktörerna i slutändan ställs inför. Med tanke på denna uppsats syfte vore det därför 
mindre lämpligt att använda en infallsvinkel som leder till att processen ses som analytiskt 
skild från själva beslutstillfället. Spelteori framstår därför inte som särskilt väl lämpad för 
denna studie. 
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Implementeringsstrukturteori 
Implementeringsteorin brukar indelas i två perspektiv, top-down och bottom-up. I det 
förstnämnda fallet handlar det om att studera hur politik som utformas av auktoritativa 
beslutsfattande organ omsätts i praktiken, dvs. i fall det konkreta resultatet av ett beslut blir 
det som beslutsfattarna tänkt sig. (Premfors 1989 s. 123) 
 
Att studera samarbete mellan skola och näringsliv med ett top-down perspektiv försvåras av 
att de riktlinjer som finns är allmänt hållna och att det räcker med att någon form av 
samarbete finns för att de skall anses vara efterlevda. Det enda undantaget är reglerna i 
gymnasieförordningen om att APU skall omfatta 15 veckor av utbildningstiden. Hur detta 
tillämpas på skolnivå har emellertid redan undersökts av Skolverket (1998). Huvudskälet till 
att inte använda en top-downansats är dock att en utvärdering av i vad mån regeringens och 
riksdagens intentioner med samarbetet uppfylls i praktiken, ligger utanför syftet med denna 
uppsats. 
 
Om man istället väljer bottom-upperspektivet utgår man ifrån hur en viss verksamhet utförs 
på tillämpningsnivå. Forskarens uppgift blir att förklara varför den bedrivs på ett visst sätt. 
Perspektivet är induktivt i och med att forskaren först försöker identifiera 
implementationsstrukturer och sedan formulerar en empirisk teori som kan förklara vad som 
observerats (se exempelvis Sannerstedt 1997 s. 22-23, Löfquist 1999 s. 25-29, Premfors 1989 
s. 121-126). Implementationsstrukturerna består av de aktörer som deltar i bedrivandet av 
verksamheten. Strukturerna är av icke-hierarkisk karaktär, aktörerna avgör själva om de vill 
vara med eller ej och de kan ha olika motiv för att delta. Relationerna mellan de aktörer som 
bildar en struktur, hur dessa uppfattar sina roller i strukturen samt vilka regler och normer 
som aktörerna måste ta hänsyn till undersöks av forskare som använder detta perspektiv. 
(Hjern & Porter 1981 s. 216, 222-223) (Löfquist 1999 s. 24-25). 
 
Utöver teorier om implementationsstrukturer finns också andra angreppssätt med explicit 
bottom-up-perspektiv. Michael Lipskys teori om street-level bureaucrats fokuserar anställda 
på gräsrotsnivå som har stora möjligheter att påverka politikens utformning. Genom att deras 
arbetsuppgifter egentligen är mycket mer omfattande än vad de hinner utföra, måste de 
ständigt prioritera. För detta krävs ett handlingsutrymme, som emellertid samtidigt innebär att 
politikens slutliga resultat blir beroende av gräsrotsbyråkraternas prioriteringar. Exempel på 
yrken med sådana villkor är lärare, socialarbetare och poliser (Lipsky 1980). 
 
Det är fullt möjligt att använda ett bottom-up perspektiv för att studera samarbete mellan 
skola och näringsliv. Antagandet om att politiken utformas och tolkas på verkställarnivå 
finner antagligen empiriskt stöd även i fråga om samarbete mellan skola och näringsliv. 
Teorin är dock mer fokuserad på hur aktörernas uppfattning av sina inbördes relationer och 
hur handlingar gestaltas i den i efterhand rekonstruerade implementationsstrukturen samt 
vilka normer och regler som påverkar hur relationerna ser ut. Att studera vem som påverkar 
vem, samt vilka normer och regler som styr samarbetet ligger utanför syftet med denna 
uppsats och det gör implementationsstrukturansatsen mindre lämplig.  
Lokala tillväxtkoalitioner 
En lokal tillväxtkoalition skulle under vissa omständigheter kunna ses som en 
implementationsstruktur. Teorin om denna speciella typ av koalitioner lanserades av av Logan 
och Molotch (1987) och den försöker förklara varför offentliga och privata aktörer samarbetar 
med varandra på lokal nivå. Dess fokus är emellertid samarbete mellan ekonomiska och 
politiska eliter. Teorin bygger på att parterna har ett gemensamt intresse av lokal ekonomisk 
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tillväxt. De försöker nå detta genom att bilda tillväxtkoalitioner (Urban Growth Coalitions). 
Vanligt förekommande aktörer i dessa koalitioner är byggföretag, fastighetsägare, lokala 
politiker och markägare (Bassett 1996 s. 547). Tillväxtkoalitionerna tar sig olika former: De 
kan utvecklas till att bli regimer i enlighet med regimteorins definitioner (se nedan), men de 
kan också begränsas till att vara lösligt sammansatta ad hocgrupper, som uppstår när behov 
finns (Rosentraub och Helmke 1996 s. 484). 
 
Ett problem med denna teori är att den bortser ifrån att det kan finnas andra faktorer som 
driver fram koalitionsbildning än bara målet att uppnå lokal tillväxt (Harding 1994 s. 359). 
För denna uppsats behövs en mer generellt applicerbar teori än en som enbart är inriktas på 
tillväxt som samarbetsmotiv.  
 
Reguleringsteori 
Reguleringsteori har inte primärt fokus på samarbete mellan aktörer utan är inriktad på att 
förklara ekonomisk utveckling. Teorin identifierar tre faktorer (se figur 2.1) som antas vara av 
betydelse för den ekonomiska utvecklingen, nämligen den globala kapitalackumuleringen, de 
rådande reguleringsprocesserna och de rådande produktionssystemens utformning (Feldman 
1997 s. 31). Den förstnämnda faktorn utgörs av relationerna mellan produktion, konsumtion, 
sparande och investeringar. Den andra faktorn berör hur staten genom utformningen av den 
offentliga sektorn försöker säkerställa en regulering av den ekonomiska utvecklingen, genom 
att exempelvis erbjuda ett socialt skyddsnät med utbildning, sjukvård, boende och en allt 
drägligare levnadsstandard etc. Genom dessa åtgärder försöker staten förhindra kraftiga 
omvälvningar i den ekonomiska utvecklingen (Stoker 1998 s. 126-127). Den ekonomiska 
utvecklingen är dock sällan ett resultat av en medveten strategi, utan är snarare resultatet av 
flera av varandra oberoende processer (Painter 1997 s. 123). Teorin förklarar inte hur eller 
varför de regulerande processerna uppstår, utan snarare vilken sammantagen effekt de får när 
de väl uppstått (Painter 1997 s. 127). 
 
Figur 2.1 Reguleringsteorins tre faktorer  
 

 

Produktionssyste-
mens utformning 
Massproduktion 
 

Regulerande 
processer 
Den offentliga 
sektorns 
utformning 

Kapitalacku-
mulering 
Konsumtion 
Produktion 
Investeringar 
Sparande 

Reguleringsteori handlar om hur resultaten av fattade beslut både inom privat och offentlig 
sektor påverkar den ekonomiska utvecklingen. Vanligtvis används teorin för att förstå 
skeenden på den nationella och internationella nivån, men den kan också användas på lokal 
nivå. I detta sammanhang skulle reguleringsteorin användas som ett sätt att förstå den kontext 
inom vilken samarbetet sker, eftersom detta naturligtvis är beroende av hur den lokala och 
nationella omvärlden förändras. Teorin kan dock inte förklara samarbetenas uppkomst (Jessop 
1997 s. 72). Det finns också de som hävdar att vad som händer på lokal nivå är en avspegling 
av händelser på den nationella nivån (Jonas 1997 s. 207). Reguleringsteorin kan förklara 
förändringar i den lokala politikens kontext, men den kan i direkt mening inte förklara hur den 
lokala politiken förändras (Stoker 1998 s. 127).  
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Urban regimteori 
Den urbana regimteorin fokuserar samarbete mellan privata och offentliga aktörer på 
storstadsnivå. Den syftar till att öka förståelsen för hur samarbeten styrs och vad som 
motiverar parterna att samarbeta med varandra. Teorin är induktiv, empirisk och öppen, vilket 
gör att den förmår fånga olika typer av lokala samarbeten (Elander 1999 s. 346). Den utgår 
ifrån att det är samhällets ökande komplexitet som leder till att de styrande på lokal nivå 
börjar samarbeta med privata intressen för att uppnå sina mål. Relationen bygger på 
frivillighet och uppstår därför att båda parter tjänar på det (Stoker 1995 s. 54-59). Samarbetet 
styrs genom de regimer som bildas, i vilka aktörerna träffas för att göra informella 
överenskommelser. Samarbete som tar formen av en regim är ett långsiktigt projekt och det 
viktigaste för denna är inte att ha makt i hierarkisk bemärkelse, utan att ha makt över resurser 
som gör att någonting kan bli gjort.  
 
En regim skall ha handlingskapacitet, den skall innehålla aktörer med sådan kapacitet och det 
skall finnas en relation mellan medlemmarna (Stone 1989 s. 179-181). Regimen bör omfatta 
de resursstarkaste aktörerna inom ett policyområde, eftersom det minskar risken för att 
konkurrerande regimer skall bildas. Med dessa kriterier hålls definitionen av en regim ganska 
öppen, vilket gör att teorin kan fånga flera olika typer av samarbeten. Det medför enligt min 
bedömning att regimteorin är lämplig att använda i denna uppsats för att öka förståelsen för 
hur och varför samarbete bedrivs mellan skola och näringsliv. Urban regimteori har emellertid 
hittills i första hand utvecklats för att förklara urban politik, men eftersom teorin är öppen till 
sin karaktär borde den kunna vara till nytta även på denna mer verksamhetsnära nivå. 
Operationaliseringen av teorins begrepp behöver dock anpassas till det samarbete som här 
studeras. 
Policynätverksteori 
Ett samarbete är ett nätverk och därför blir det relevant att pröva om även nätverksteori kan 
användas i uppsatsen. Ett policynätverk består av ett flertal aktörer som på något sätt är 
relaterade till varandra. Nätverk kan uppstå och försvinna snabbt eller kan vara av mer 
långsiktig karaktär, vilket innebär att de ibland uppfyller kriterierna för att definieras som 
regimer. Samarbetet i ett nätverk kan vara regelbundet och intensivt eller oregelbundet och 
sporadiskt. Det är dock viktigt att samarbetet ger nytta för alla inblandade aktörer och att de 
diskuterar gemensamma angelägenheter med varandra (Wright 1988 s. 606 och 610).  
 
Som antytts finns det olika typer av nätverk och den vanligaste indelningen är att skilja 
mellan järntrianglar, policygemenskaper och enfrågenätverk. En viktig skillnad utgör graden 
av öppenhet i nätverket. Ju öppnare desto lättare är det för nya aktörer att bli medlemmar. 
Järntrianglar är långsiktiga, stabila och slutna, enfrågenätverk är kortsiktiga, instabila och 
öppna, medan policygemenskaper, som är något mitt emellan dessa, är långsiktiga, lite mindre 
slutna än järntrianglar, men stabilare än enfrågenätverken (Rhodes & Marsh 1992 s.183-186, 
Heclo 1978 s. 102 samt Gidlund 1990 s. 129). 
 
Nätverksteorins stora svaghet är att den inte kan förklara varför aktörer samarbetar. Däremot 
kan den hjälpa oss att systematisera hur samarbetet går till. Som hjälpmedel för att 
klassificera nätverkens uppbyggnad har van Waarden (1992 s. 32-37) preciserat ett antal 
dimensioner. Han skiljer mellan nätverkens funktion, struktur, institutionalisering, spelregler, 
maktrelationer och aktörsstrategier, samt vilka aktörer som ingår i nätverket. Denna 
klassificering borde kunna användas i denna studie för att tydligare belysa hur samarbetena är 
organiserade. Nätverksteorin kan därmed utgöra ett värdefullt komplement till regimteorin för 
att ge svar på uppsatsens frågeställningar. 



 13

Prövningens resultat 
Den prövning som gjorts har syftat till att undersöka vilka teorier som skulle kunna utgöra 
hjälpmedel för att bättre förstå det samarbete som sker mellan skola och näringsliv. Resultatet 
av den genomförda prövningen är att urban regimteori i kombination med policynätverksteori 
är bäst lämpade. Regimteorin är skapad för att studera och förklara samarbeten mellan 
offentliga och privata aktörer, vilket anknyter till uppsatsens syfte. Den är också en öppen 
empirisk teori som förmår fånga in olika typer av samarbeten. Policynätverksteori 
kompletterar genom att den på ett enkelt och stringent sätt kan användas för att karaktärisera 
hur samarbeten gestaltar sig. Även detta är tydligt kopplat till uppsatsens syfte. 
 
De två valda teorierna kompletterar varandra, eftersom de bidrar till att belysa samspelet från 
två olika perspektiv, samtidigt som det finns tydliga kopplingar mellan de två. 
Policynätverksteorin är framför allt behjälplig när det gäller frågan om samarbetets 
organisation, medan regimteorin är användbar för att förklara uppkomst och styrning. 
Uppsatsens teoretiska bidrag blir att pröva om regimteorin kan användas för att studera mer 
verksamhetsnära förhållanden, än vad som hittills gjorts. 
 
Återstoden av detta kapitel kommer att ägnas åt att redogöra för och diskutera de två valda 
teorierna, regimteori och policynätverksteori, samt att precisera på vilket sätt dessa kan 
tillämpas på ett studium av samarbete mellan skola och näringsliv. Efter hand definieras och 
operationaliseras för uppsatsen viktiga begrepp.  
 
Urban regimteori 
Den som anses vara skaparen av den urbana regimteorin är den amerikanske statsvetaren 
Clarence Nathan Stone. Man kan nog påstå att den urbana regimteorin fick sitt genombrott 
när han 1989 publicerade sin banbrytande bok med titeln Regime Politics, Governing Atlanta, 
1946-1988. Boken skildrar hur den amerikanska staden Atlantas stadsplanering utvecklades 
under åren 1946-1988 (Stone 1989). Stones bok är den mest refererade inom urban 
regimteori. 
 
En av utgångspunkterna för den urbana regimteorin är att samhällets ökade komplexitet 
begränsar statens möjligheter att styra. Styrningen blir därför allt mer fragmenterad, vilket 
medför att beslutsfattandet i högre grad flyttas ned på lokal nivå. Ett sätt att hantera detta är 
att styrande offentliga organ samarbetar med privata aktörer för att uppnå sina mål (Stoker 
1995 s. 58-59). Detta görs främst genom icke-hierarkiska lokala nätverk och koalitioner 
mellan både kommunala och icke-kommunala aktörer. Det blir viktigt att få dessa att sträva åt 
samma håll för att uppnå gemensamma målsättningar (Bogason 1996 s. 76, Stone 1989 s. 
219). Med andra ord skapar komplexiteten ett styrningsvakuum som ger de lokala aktörerna 
ett handlingsutrymme. Därmed finns möjligheten att bilda en lokal regim. Stone menar dock 
att regimens alla mål inte behöver delas av samtliga deltagande parter. (Stone 1989 s. 180).  
 
Regimteorin anger att samarbetet inom dessa lokala regimer är något som är långsiktigt och 
inte handlar om ett begränsat projekt. Ibland görs därför överenskommelser som på kort sikt 
kan missgynna medlemmar av regimen, men dessa väljer ändå att kvarstå i regimen eftersom 
de tror att det finns något att tjäna på ett deltagande på längre sikt (Painter 1997 s. 129). Står 
man utanför regimen kan det också innebära att aktörens möjlighet till inflytande kan 
omintetgöras. (Stone 1993 s. 9).  
 
För att samarbetet skall överleva på längre sikt bör det bygga på frivillighet. Endast då är det 
rimligt att anta att alla inblandade aktörer kommer att värna om det (Stoker 1995 s. 54-59). 
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Eftersom det handlar om kommunala och privata aktörer är frivilligheten i praktiken en 
förutsättning, med tanke på att dessa aktörer är autonoma i förhållande till varandra. Det är 
därför svårt för någondera parten att tvinga den andre att samarbeta. De som kontrollerar 
resurser med vilka konkreta förändringar kan åstadkommas, måste helt enkelt komma överens 
för att ett samarbete skall fungera (Stone 1987 s. 5). 
 
För att vara en attraktiv medlem av en regim fordras enligt Stone, dels att medlemmen har 
värdefulla kunskaper, dels att denne förfogar över institutionella resurser. Dessa resurser kan 
exempelvis vara ekonomiska (pengar, materiel, realkapital), men också gälla inflytande (över 
politiska beslut, över investeringsbeslut) eller information om desamma. Resurserna måste 
dessutom vara attraktiva för andra regimmedlemmar att utnyttja i syfte att åstadkomma 
förändringar som ökar deras möjligheter att uppnå sina mål. Genom ett samarbete ges 
möjlighet att utnyttja resurser som annars ligger utom räckhåll, vilket gör att mål kan uppnås 
som i annat fall kanske inte hade varit möjliga (Stone 1986 s. 91). Tillgång till resurser som 
annars skulle vara oåtkomliga och kontroll av för andra aktörer attraktiva resurser är således 
två betydelsefulla förutsättningar för att samarbete skall uppstå. 
 
Vad är en regim? 
En regim är en slags informell7, men samtidigt stabil grupp som har tillgång till institutionella 
resurser och som därmed kan påverka politikens resultat (Stone 1989 s. 4). Stone preciserar 
innebörden i begreppet lokal regim med hjälp av tre kriterier: den måste ha 
handlingskapacitet, dvs. kunna styra resurser som kan bidra till att få något gjort. Den måste 
bestå av aktörer som tillsammans har denna handlingskapacitet. Aktörerna skall komma från 
den offentliga och den privata sektorn. Slutligen bör det finnas en relation mellan de 
inblandade aktörerna (Stone 1989 s. 179-181).  
 
Relationen är av informell karaktär i en regim, eftersom privata och offentliga aktörer i en 
sådan inte kan styra varandra (Stone 1989 s. 179-181). Stone är dock otydlig i fråga om 
regimers dynamik. Följande frågor lämnas exempelvis obesvarade: När uppkommer en 
regim? Hur länge måste den existera för att samarbetet skall kunna kallas långsiktigt? (Fahlén 
1998 s. 65) När upphör en regim? Räcker det med att en part inte vill vara med längre oavsett 
hur lite involverad denne är i samarbetet? När sker en regimförändring och varför? (Stoker 
1995 s. 67-69). 
 
Enligt Stone är exakta uppgifter inte viktiga, utan det som till sist är avgörande är ju ifall 
regimen kan få något gjort. Att med den bakgrunden försöka precisera hur länge en företeelse 
skall ha funnits för att anses vara en regim låter sig inte göras så lätt. Tidsaspekten är dock 
viktig eftersom stabilitet är en betydelsefull förutsättning och det annars blir svårt för 
forskaren att ta ställning till om det empiriskt observerade fenomenet är en regim eller ej. 
Regim är ett analytiskt begrepp som forskaren applicerar på en företeelse och det är knappast 
troligt att aktörerna själva skulle beteckna sig som medlemmar i en sådan, möjligen som 
deltagare i ett informellt samarbete. Om en regim har det långsiktiga perspektivet som den 
förväntas ha, kan det vara svårt att fastställa när den har formerats. Till svårigheterna hör 
också att de ibland kan vara starka, ibland svagare (Stone 2001 s. 33). Det är först när en 
regim verkat ett tag som det går att avgöra om det är en regim eller ej. Möjligen kan man anta 
att en regim bildats om aktörernas initiala mål överensstämmer, men mål kan också förändras 
efter hand, vilket kan göra att samstämmigheten minskar eller upphör.  
                                                 
7 Gruppen kan enligt min tolkning vara tillsatt på formell basis, men om den saknar formell beslutskompetens 
blir alla överenskommelser informella. 
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Eftersom det är viktigt för en regim att få något gjort faller det sig naturligt att utfallet av ett 
samarbete blir en betydelsefull faktor när det skall bedömas huruvida ett informellt samarbete 
styrts av en regim eller ej. När det gäller att precisera vad som menas med att ’få någonting 
gjort’ ger litteraturen ingen bra vägledning. Min tolkning är att uttrycket innebär att fokus 
sätts på att åstadkomma något konkret, något som blir påtagligt i den verklighet som skall 
förändras. Medlemmarna behöver inte själva implementera de överenskommelser som träffas 
i regimen, utan det kan göras av andra. Det innebär att regimer kan formulera policies och 
program, men det centrala är att dessa får ett genomslag så att en verklig förändring kommer till 
stånd, dvs. det är det konkreta resultatet som räknas. Hur detta går till illustreras i figur 2.2. 
 
Figur 2.2 Gemensamma resurser leder till en förändring av verkligheten 
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Kriteriet för att ”få någonting gjort” i samarbetet mellan skola och näringsliv är att detta leder 
fram till konkreta åtgärder eller verksamhet som påverkar den verklighet som lärare och 
elever verkar i. 
 
Ytterligare en aspekt som är viktig för hur regimer avgränsas, är ifall sådana bara skall 
omfatta avgränsade områden t.ex. bostadsbyggande, eller om de kan utöva makt inom flera 
områden. Elander (1998 s. 3) menar att Stones avsikt var att ett flertal områden skulle 
omfattas. Det stämmer också med min tolkning.  
 
Enligt min bedömning skulle regimbegreppet nog kunna användas även vid ett studium av 
mer verksamhetsnära samarbeten, såsom de som sker mellan skola och näringsliv. Frågan är 
emellertid om skola-näringsliv uppfyller kravet på att omfatta flera områden. Min tolkning är 
att detta inte är fallet, men att regimteorin möjligen skulle kunna användas för att förklara 
samarbetenas uppkomst. Om så är möjligt kommer att prövas i uppsatsens avslutande kapitel. 
Aktörernas motiv för att samarbeta behöver inte vara olika bara för att det handlar om ett 
policyområde istället för flera.  
 
Vilka aktörer ingår i en regim?  
Att bygga regimer är sällan någon enkel uppgift. Många gånger finns det konkurrerande 
intressen som antingen måste överbryggas eller så måste någon part lämnas utanför (Stone 
1987 s. 9). De som utgör viktiga aktörer i är de som förfogar över institutionella resurser och 
de som innehar den politiska makten (Stone 1989 s. 4). För att något skall åstadkommas 
måste dessa aktörer komma överens (Stone 1987 s. 5).  
 
Regimer kan ha olika strategier som innebär att vissa aktörer inkluderas och andra exkluderas 
(Stoker och Mossberger 1994 s. 198). Vid en första anblick kan det tyckas som om det bara är 
näringslivets representanter och de politiska företrädarna som är intressanta aktörer, men även 
exempelvis etniska minoriteter, fackföreningar, grannar och offentliganställda tjänstemän kan 
vara relevanta. Detta hänger samman med betoningen av att det är viktigt att något blir gjort 
och utan stöd från de aktörer som skall implementera åtgärderna blir det svårt att åstadkomma 
några större förändringar. Resonemanget ligger i linje med Lipskys teori om ”street level 
bureaucrats” (Lipsky 1980). Även de styrande på nationell nivå kan omfattas. (Elkin 1987 s. 5-7). 



 16

En aktör, så som jag använder begreppet, utgör ett kollektivt intresse som företräds av en eller 
flera aktörsrepresentanter. Dessa uppfattar sig själva eller det kollektiv som dessa 
representerar på något sätt berörda av en viss frågas utveckling. I praktiken finns det 
emellertid alltid glapp i denna representation. Vissa legitimitetsproblem kan uppstå om t.ex. 
en branschförening som säger sig representera en viss bransch, bara representerar ett fåtal 
eller en minoritet av dess företag. Den regim som branschföreningen ingår i försvagas av 
detta eftersom det innebär att den kontrollerar en mindre andel av de relevanta resurserna.  
 
Frågan är också om en regim måste bestå av samma personer hela tiden eller om intressena 
består även om de personer som representerar dem byts ut. Med tanke på att Stones regimer 
verkade under mycket lång tid är det rimligt att utgå från att det är intresset som personerna 
representerar som är väsentligt snarare än individerna. Samma slutsats dras av Painter, som 
menar att en regim är en regim så länge samma aktörer ingår eller samma intressen finns 
representerade (Painter 1997 s. 129). 
 
Regimteorin och maktbegreppet 
För en regimteoretiker är makt detsamma som att kunna åstadkomma reella resultat inom 
olika policyområden. Betoningen ligger alltså på vad som blir det konkreta resultatet, dvs. 
förmågan att få en verklig förändring till stånd. Vad allmänheten tycker om förändringen är i 
direkt mening oväsentligt (Stoker och Mossberger 1994 s. 198). Makt erhålls inte genom 
allmänna val utan genom att föra samman aktörer och få dem att arbeta mot gemensamma mål 
(Stone 1993 s. 8). I detta sammanhang brukar Stone betona att det handlar om makt att göra 
och inte makt över: Power to not power over (Stone 1989 s. 229). För en regimteoretiker 
handlar det om att förklara en process som leder fram till ett resultat och inte om att förutsäga 
resultatet (Stoker 1995 s. 66). 
 
Enligt regimteorin kan makt finnas i olika former inom den lokala politiken. Systemic power 
bygger på det enskilda intressets ställning i den socioekonomiska strukturen, exempelvis 
företagets makt över investeringar. Dessa kan vara av stor betydelse för andra aktörer, både 
privata och offentliga (Stoker 1995 s. 64). Om ett företag väljer att investera i en anläggning 
eller föredrar att stänga den så att människor förlorar sina arbeten, har detta stor betydelse för 
många aktörer i närområdet. Genom att företaget fattar beslut om investeringar ger det 
möjlighet att exempelvis påverka en kommun att uppfylla olika krav på service. 
 
Command or social control innebär att kontrollera och frigöra resurser av olika slag som kan 
användas för att utöva inflytande över andra intressen. Exempel på sådana resurser kan vara 
ekonomisk styrka, information, status och kunskap. Om denna typ av makt utövas blir det en 
slags dragkamp mellan olika intressen där någon vill ha en förändring och någon annan 
motsätter sig en sådan. Denna form av makt utövas endast inom väl avgränsade 
verksamhetsområden (Stoker 1995 s. 64-65). 
 
En tredje typ av makt kan kallas coalition power. Autonoma aktörer, som förhandlar med 
varandra, enas kring en kompromiss. Grundtanken är att om det är fler som driver på för en 
förändring kan fördelar och målsättningar uppnås som aktörerna var för sig har svårt att 
uppnå. Svårigheten är naturligtvis att finna dessa samarbetspartners och att den kompromiss 
som träffas inte upplevs för urvattnad (Stoker 1995 s. 65). Koalitionen riskerar då att bli 
instabil och risken finns att medlemmar överger den så fort någon annan mer attraktiv lösning 
erbjuds dem. 
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Den fjärde typen av makt kallas för pre-emptive power, vilken innebär att det bildas regimer 
vars syfte är att tillsammans skapa den kapacitet som krävs för att styra. Det blir därför viktigt 
att ha ett ledarskap som kan bygga och hålla ihop regimen på lång sikt och som kan se till att 
något verkligen åstadkoms. Makten ligger i att förena aktörerna och deras resurser och att 
med dessa som bas kunna styra (Stoker 1995 s. 65). Regimens monopol är en förutsättning för 
dess maktposition. Ledarskapet skall vara så starkt att det blir svårt för någon annan att 
försöka utmana det, genom att exempelvis skapa en konkurrerande regim. Ledarskapets 
styrka gör att regimen blir mer attraktiv för andra att delta i vilket också minskar risken för att 
konkurrerande regimer skapas. Det är alltid ett svårare utgångsläge att utmana ett befintligt 
ledarskap (Stone 1988 s. 102). Denna fjärde typ av makt är regimteorins bidrag till 
diskussionen om maktbegreppet.  
 
De fyra olika typerna av makt är inte ömsesidigt uteslutande. Aktörer med makt av den första 
och andra typen har naturligtvis en fördel när det gäller att skapa regimer, eftersom det i båda 
fallen handlar om makt över värdefulla resurser. När dessa samordnas kan regimer bildas och 
därmed utvecklas den fjärde typen av makt genom pre-emptive power.  
 
Vissa forskare skiljer mellan en vertikal och en horisontell dimension i den lokala politiken. 
Den vertikala dimensionen berör relationen mellan den nationella nivån och de styrande på 
lokal nivå. Den horisontella dimensionen handlar om relationen mellan de styrande på lokal 
nivå och andra aktörer på samma nivå (Pierre & Montin 1991 s. 14). Enligt regimteorin 
omfattar regimer främst aktörer på samma nivå, men i den lokala politiken finns också en 
relation till staten. Staten kan, om den vill, med hjälp av lagstiftning och ekonomiska resurser 
utöva ett starkt inflytande på den lokala nivån. Detta beaktas inte av regimteorin som har som 
en av sina utgångspunkter att samhället är decentraliserat och komplext och därmed svårt att 
styra från nationell nivå. Det är tydligt att regimteorin skapats med utgångspunkt från 
amerikanska förhållanden, där den nationella styrningen generellt sett är relativt svag. I ett 
europeiskt sammanhang är detta emellertid inte självklart. Regimer kan emellertid innefatta 
aktörer även på andra nivåer. Burns redogör för ett fall där politiker på delstatsnivå, övertagit 
makten över skolväsendet på lokal nivå och bildat en ny lokal regim där de själva ingår 
tillsammans med det lokala näringslivet (Burns 2003 s. 299). 
 
Regimens kontext tas för övrigt nästan för given av regimteorin. Den ägnar liten 
uppmärksamhet åt hur processer och strukturer på makronivå är relaterade till regimen. Detta 
gäller inte bara statens roll utan även t.ex. den nationella och internationella ekonomiska 
utvecklingen. Dessutom utgår teorin från att regimen är den beroende variabeln och att 
kontexten utgör den oberoende (Beauregard 1997 s. 173). Som bl.a. Stoker och Mossberger 
påpekat har emellertid regimer relationer till omgivningen. De delar in dessa i relationer till 
omgivningen inom lokalsamhället och relationer till aktörer och intressen utanför lokal-
samhällets ramar (Stoker och Mossberger 1994 s. 207). Ett problem med att regimteorin 
bortser från kontexten är att det ibland vara svårt att avgöra om en förändring tillkommit till 
följd av regimens egen kraft eller genom att kontexten har förändrats (Stoker 1995 s. 66).  
 
Skulle regimteorin ta hänsyn till omgivande förändringar såsom globalisering skulle det 
kunna innebära att man tvingades konstatera att den lokala politiken utformas på mer än en 
nivå. Plötsligt skulle det finnas flera regimer, en på lokal nivå och kanske en på regional nivå 
och ytterligare regimer på andra nivåer som alla utövar inflytande (Leo 1997 s. 95).  
 
I min studie av samarbete mellan skola och näringsliv behöver emellertid detta inte vara något 
problem, eftersom mina studieobjekt befinner sig inom ett policyområde som staten 
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visserligen i stort reglerar, men just när det gäller samarbete mellan offentliga och privata 
aktörer i stort sett lämnar oreglerat. Naturligtvis kan aktörernas agerande förklaras av det som 
händer i omvärlden, men det är trots allt de inblandade aktörerna själva som fattar besluten. 
Så länge detta friutrymme finns kan aktörerna agera relativt fristående från staten. 
 
Varför bildas regimer? 
Ett av syftena i uppsatsen är att förklara varför de olika aktörer som är inblandade i 
samarbetet mellan skola och näringsliv väljer att samarbeta med varandra. Stone menar att 
huvudmotivet för deltagande i en regim är att uppnå mål som var och en av aktörerna annars 
inte kan uppnå eller som blir betydligt svårare att förverkliga utan hjälp från andra aktörer. 
Samarbete uppstår inte automatiskt, det krävs att det finns en vilja hos de inblandade parterna 
att delta i ett samarbete (Stone 1989 s. 4-5 samt 8). Ett annat skäl till samarbete kan vara en 
gemensam strävan hos aktörer att uppnå ett mål som förenar. Det finns enligt Stone även 
ytterligare två skäl för aktörer att delta och dessa är att aktören känner ett ansvar för 
samhället, samt att aktören upplever sin relation till andra aktörer så viktig att den inte är värd 
att sättas på spel på grund av att man på kort sikt inte tycker sig tjäna något på just detta 
samarbete (Stone 1989 s. 180).  
 
Gemensamt för de förklaringar som teorin tillhandahåller är föreställningen om betydelsen av 
ett ömsesidigt beroende: aktörerna har gemensamma eller egna mål som inte kan uppnås på 
annat sätt än genom samarbete. Beroendet gäller inte aktörernas existens, utan handlar om 
uppfyllandet av mål. Förekomst av ömsesidiga beroenden kommer att undersökas i de fall jag 
studerar. Detta innefattar även aktörernas egna förklaringar till sitt samarbete, dvs. deras 
motiv. Jag kommer också att mer självständigt försöka bedöma orsaker till samarbetena, 
vilket kommer att ta sig uttryck i hypoteser om varför aktörerna samarbetar och varför det 
finns en variation i samarbetets omfattning. Samtliga förklaringar är av teleologisk karaktär, 
dvs. handlingar förklaras med de mål och intentioner som ligger till grund för dem. Sådana 
ändamålsförklaringar förutsätter att aktörerna är rationella i sitt handlande (Bjereld, Demker 
& Hinnfors 1999 s. 60). 
 
Även en kommun har naturligtvis ett intresse av att den framstår som attraktiv inte bara för 
näringslivet utan även för människor som kan tänka sig att flytta dit (eller avstå från att flytta 
därifrån). Stoker och Mossberger pekar på ytterligare skäl för lokala politiker att delta i en 
lokal regim. Det kan gälla att vilja bli förknippad med ett prestigeprojekt, samt befrämja 
sysselsättning och den lokala ekonomin. Man vill överhuvudtaget att kommunen sätts på 
kartan. Befolkningen antas bli mer positiv till de styrande om de ges en känsla av att staden 
står sig väl i konkurrens med andra städer (Stoker & Mossberger 1994 s. 203-204). Flera av 
dessa skäl kan vara relevanta motiv även för samarbeten kring gymnasieskolan.  
 
Föreställningen om ömsesidighet vilar på tanken att olika maktsfärer kan balanseras. Detta är 
emellertid inte självklart. Det finns de som menar att relationen mellan offentliga och privata 
intressen snarare präglas av mer grundläggande och oförsonliga motsättningar. Därmed finns 
också en grund för olika tolkningar av hur sådana samarbeten kan uppfattas. 
 
Ingemar Elander har, i anslutning till diskussionen om partnerskap, föreslagit fem sådana 
olika tolkningar (Elander 1999 s. 350). Åtminstone fyra av dessa kan också vara relevanta för 
hur samarbeten mellan skola och näringsliv kan förstås.  
 
I ett första perspektiv ses partnerskapen som ett sätt för kapitalet att öka sitt inflytande över 
den politiska processen i staden. Kapitalintressen får en särställning när det gäller 



 19

möjligheterna att påverka innan beslut fattas. Arbetare och andra icke-elitgrupper utestängs 
oftast, vilket gör att kapitalets makt i samhället ökar (Pierre 1998 s. 188). 
 
För det andra kan de nya partnerskapen tolkas som ett uttryck för att korporatismen är tillbaka 
om än under nya omständigheter. Konsekvensen blir att externa intressen ökar sitt inflytande 
på bekostad av politiken och vid sidan om demokratins spelregler.  
 
En tredje tolkning är att partnerskapen är ett steg på vägen mot ett än mer pluralistiskt 
självreglerande samhälle, där olika intressen själva avgör frågor med högst begränsad 
inblandning från statens sida. Idealmodellen är hyperpluralismen. 
 
Den fjärde tolkningen handlar om att partnerskapen utgör det offentligas möjlighet att i alla 
fall behålla en del av sin makt. Alternativet är att de privata intressena tar över helt, vilket i så 
fall gör staten maktlös. Det handlar alltså om att det är bättre med ett begränsat offentligt 
inflytande än med inget inflytande alls (Elander 1999 s. 350). 
 
Vilken relation har urban regimteori till andra närbesläktade teorier? 
Urban regimteori har under den relativt korta tid den funnits främst använts för studier av 
makt i städer. Undersökningar av hur städer styrs är ingen ny företeelse inom 
statsvetenskapen, men tidigare dominerade andra teorier. Bland klassiker märks Floyd 
Hunters studie av Atlanta, vilken visade att staden styrdes av en begränsad elit (Hunter 1953). 
Kritiken lät dock inte vänta på sig och som svar utgav Robert Dahl boken Who Governs, som 
är en studie av politik i New Haven. Dahl’s slutsats var att New Haven styrs av flera 
konkurrerande eliter (Dahl 1961). Länge gällde den efterföljande debatten vilka av dessa 
teorier som var mest relevant. 
 
Regimteorin uppstod delvis som en reaktion mot både pluralism och elitism. Urban regimteori 
skiljer sig från urban pluralism, eftersom denna betonar konkurrens mellan olika grupperingar 
av aktörer som utmärkande för styrningen av en stad. En annan skillnad är att regimteorin 
understryker långsiktigheten i ett samarbete, medan pluralismen ser detta som något som 
uppstår för stunden, kring ett begränsat projekt. Samarbetet varar bara fram till dess att någon 
aktör anser sig tjäna bättre på att ingå i en annan konstellation (Stoker 1995 s. 59). 
 
Även i förhållande till elitteoretikerna råder skillnader. Dessa menar att ett fåtal individer 
bildar en begränsad elit och styr lokalsamhället i kraft av sitt rykte och sin position, medan 
regimteoretiker menar att makten inte enbart är koncentrerad till en elit, utan att det även finns 
andra som har inflytande utan att de anses tillhöra en elit. Regimteoretikerna skiljer sig från 
såväl elitteoretiker som pluralister genom att de två senare är mer intresserade av vem som 
styr, medan de förstnämnda undersöker var kapaciteten och resurserna att få någonting gjort 
finns (Stoker 1995 s. 59).  
 
Regimteorin har också ett ursprung i teoribildningen kring internationell politik. Flera 
gemensamma nämnare mellan internationell regimteori och urban regimteori kan identifieras. 
Den vanligaste definitionen av en internationell regim är att den utgörs av ett antal aktörer 
som sluter sig samman kring ett antal principer, regler och normer inom ett visst område. Den 
ses som ”något mindre än en global ordning men någonting mer än en tillfällig mellanstatlig 
överenskommelse” (Jönsson, Elgström & Jerneck 1992 s. 183-184). Det kan exempelvis röra 
sig om en internationell överenskommelse om hur den ökande flygtrafiken skall hanteras (se 
t.ex. Jönsson, Elgström & Jerneck 1992 s. 183, Young 1989 s. 12-13, Levy et al. 1995 s. 274).  
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Inom båda varianterna av regimteori ses regimer som ett antal aktörers samarbete med 
varandra inom ett speciellt område. En annan parallell är att samarbete oftast är det enda sättet 
att åstadkomma förändring inom det policyområde som regimen verkar i. Det som skiljer 
teoribildningarna åt är att de internationella aktörerna är självständiga i och med att det sällan 
finns någon överordnad nivå som kan tvinga aktörerna att agera på ett visst sätt. En stad eller 
en kommun har förvisso också ett visst mått av självstyre, men omfattningen av självstyret 
kan med ganska enkla medel förändras av staten.  
 
Även statsteorin berör förhållandet mellan privata och offentliga aktörer. Skillnaden mellan 
regimteori och statsteori ligger dock i att statsteorin ser denna relation som statisk medan 
regimteorin betonar dynamiken, dvs. att relationen mellan medlemmarna inom regimen inte 
är given, utan befinner sig i ständig förändring (Pierre 1994 s. 137). Inom statsteorin handlar 
det om över- och underordning i relationerna mellan privata och offentliga aktörer. 
Regimteorin ser parterna som mer jämbördiga och relativt självständiga i förhållande till 
varandra.  
 
Urban elitism, pluralism och regimteori används i första hand för att förklara hur städer styrs 
och utvecklas, med andra ord används de på en nivå som närmast kan sägas motsvara våra 
största svenska kommuner. Till en början tillämpades den mest på stadsplanering och 
byggande. Jag vill i denna uppsats ta ett steg till och pröva dess tillämpbarhet inte bara på ett 
annat verksamhetsområde, utan också på en annan nivå i den offentliga 
förvaltningsorganisationen, en nivå som ligger närmare den konkreta verksamheten.  
 
Mitt studieobjekt, som utgörs av samarbete mellan skola och näringsliv på program inom 
gymnasieskolan uppvisar flera principiella likheter med stadsnivån. I bägge fallen handlar det 
om väl avgränsade decentraliserade områden inom den offentliga verksamheten, där det finns 
ett begränsat antal lätt identifierbara aktörer, från såväl offentlig som privat sektor. Aktörerna 
har var för sig resurser som andra har ett intresse av att ta del av, men eftersom de är 
självständiga i förhållande till varandra krävs att samförstånd uppnås på frivillig väg. För 
aktörerna antas samarbete leda till ömsesidig nytta, eftersom varje aktör har mål som bara kan 
uppnås tillsammans med andra aktörer inom det aktuella verksamhetsområdet. Jag vill därför 
pröva möjligheten att använda urban regimteori för att förklara samarbete på en mer 
verksamhetsnära nivå än storstadens, i mitt fall på gymnasienivå.  
 
Policynätverk och policygemenskaper 
Policynätverksteori är en annan av de teoribildningar som valts som instrument för analysen 
av samarbeten mellan offentliga och privata aktörer. Medan regimteorin används för att 
förklara samarbetens uppkomst och styrning samt vad som blir det konkreta utfallet när en 
policy omsätts i praktiken, fyller nätverksteori en funktion när det gäller att visa hur 
samarbeten är organiserade.  
 
Med policynätverk menar Kenis och Schneider följande:  
 
A policy network is described by its actors, their linkages and its boundary. It includes a 
relatively stable set of mainly public and private corporate actors. The linkages between the 
actors serve as channels for communication and for the exchange of information, expertise, 
trust and other policy resources. The boundary of a given policy network is not in the first 
place determined by formal institutions but results from a process of mutual recognition 
dependent of functional relevance and structural embeddedness. (Kenis och Schneider (1989) 
s. 14) 
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Det rör sig alltså om aktörer som på något sätt är sammanbundna och relaterade till varandra. 
Denna definition är emellertid ganska öppen och säger exempelvis inte särskilt mycket om 
hur relationen mellan aktörerna ser ut. Med andra ord kan den omfatta de flesta typer av 
samarbeten mellan offentliga och privata aktörer. Andra forskare, t. ex. Wright (1988), 
betonar dock att det skall finns ett ömsesidigt beroende mellan aktörerna i ett policynätverk.  
 
Wright sammanfattar i sin artikel några informella ”grundregler” för hur samverkan med hjälp 
av nätverk bör fungera: Det är viktigt att medlemskapet upplevs ge ömsesidig nytta för de 
deltagande medlemmarna. Medlemmarna förväntas diskutera gemensamma angelägenheter 
med varandra i informella former. Det finns också regler för hur diskussioner skall föras 
(Wright 1988 s. 610).  
 
Med tanke på att ett av grundantagandena i denna uppsats är att det finns en relation mellan 
de samarbetande parterna och att denna bygger på att alla parter har något att vinna på ett 
samarbete kommer jag att använda mig av Wrights något striktare sätt att definiera vad som är 
ett policynätverk för att avgöra om de empiriska observationerna kan klassificeras som 
sådana. 
 
Förutom att policynätverk kan definieras på olika sätt kan de också delas in i olika kategorier. 
 
De två typer av policynätverk som det oftast refereras till i litteraturen är issue networks och 
iron triangles, enfrågenätverk respektive järntrianglar. Enfrågenätverk som ursprungligen 
lanserades av Heclo (1978), är mycket löst sammansatta och har många medlemmar. Mellan 
dessa råder instabila relationer och de är endast i begränsad utsträckning beroende av varandra 
(Rhodes & Marsh 1992 s. 183). Någon exakt gräns mellan omgivningen och enfrågenätverket 
finns inte heller (Heclo 1978 s. 102). Inom ett enfrågenätverk kan det vidare råda delade 
meningar om målsättningar och om hur problem skall definieras (Jordan & Schubert 1992 s. 
13). Därmed är svårigheterna att uppnå konsensus betydande (Hill 1997 s. 73). I järntrianglar 
råder i det närmaste motsatta förhållanden. Det är svårt att bli medlem, eftersom nätverket är 
slutet. Medlemmarna har gemensamma intressen, stark sammanhållning och en vilja att finna 
konsensuslösningar (van Waarden 1992 s. 46).  
 
Det finns också flera olika typer av blandformer mellan de två ytterligheterna. Policy 
communities eller med ett svenskt begrepp, policygemenskaper, påminner om järntrianglar 
men är mer lösligt organiserade. De består av ett antal aktörer som har intresse i hur offentliga 
policies implementeras. Ofta skapas ett nätverk mellan dessa aktörer när en policy skall 
implementeras (Gidlund 1990 s. 129). I en policygemenskap råder en långsiktig samsyn kring 
mål och värderingar, samtidigt som medlemmarna har täta och regelbundna kontakter. 
Aktörerna bidrar med egna resurser och det pågår en ständig diskussion om hur dessa skall 
kunna användas på bästa sätt för att uppnå gemenskapens mål (Rhodes & Marsh 1992 s. 186).  
 
I Wrights definition av policygemenskaper är ett grundkrav att aktörerna delar ett gemensamt 
intresse eller en gemensam identitet. En policygemenskap behöver emellertid inte, enligt 
honom, vara ett policynätverk, eftersom ett sådant kräver en stabilitet som inte alltid finns 
inom en policygemenskap (Wright 1988 s. 605-606). Med andra ord har Wright ganska låga 
krav på vad som skall kallas för en policygemenskap. För Rhodes finns däremot en tydlig 
koppling mellan begreppen policynätverk och policygemenskap. Han menar att en 
policygemenskap är en typ av policynätverk som präglas av stabila relationer mellan jämlika 
parter, tydliga restriktioner för vem som kan bli medlem och tydliga gränser gentemot andra 
policygemenskaper (Rhodes 1990 s. 304). Det är med andra ord uppenbart att Rhodes 
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definition är betydligt mer restriktiv än Wrights. I valet mellan en snävare (Rhodes) och en 
vidare (Wright) definition av policygemenskaper kommer jag precis som när det gäller 
policynätverksdefinitionen att använda den snävare i min analys, vilken jag dessutom anser 
vara tydligare. I de empiriska analyserna i uppsatsen kan också begreppen enfrågenätverk och 
järntrianglar komma att användas. 
 
Utöver att definiera policynätverk och policygemenskaper behövs emellertid även ett verktyg 
som kan hjälpa oss att strukturera beskrivningen av samarbetenas organisation. Ett fruktbart 
sådant utgörs av van Waardens sju dimensioner. Dessa utgörs av aktörer, funktion, struktur, 
institutionalisering, spelregler, maktrelationer samt aktörsstrategier (van Waarden 1992 s. 32). 
 
Aktörsdimensionen handlar om antalet aktörer som deltar i nätverket samt vilken typ av 
aktörer dessa är. Alla aktörer som deltar är individer, men van Waarden menar att dessa i 
första hand är att betrakta som representanter för någon form av organiserat intresse och inte 
bara som företrädare för sig själva (van Waarden 1992 s. 33). Funktionsdimensionen gäller 
nätverkets uppgifter. Det har inga egna målsättningar utan dessa finns hos aktörerna. 
Nätverkets övergripande funktion är att vara länken genom vilken de ingående aktörerna kan 
kommunicera. Enligt van Waarden kan detta omfatta informationsutbyte, resursmobilisering, 
resursutbyte, koordinering av åtgärder policyformulering, policyimplementering och 
legitimering (van Waarden 1992 s. 33).  
 
Strukturdimensionen berör hur aktörerna är relaterade till varandra. Det kan gälla antalet 
medlemmar i nätverket, typ av medlemskap, relationsmönster, begränsningar i relationerna, 
intensitet, förekomst av subnätverk, typ av koordinering och stabilitet (van Waarden 1992 s. 
34-35). Graden av institutionalisering bestäms i hög grad av vilken struktur nätverket har. Ett 
slutet nätverk, t.ex. en järntriangel, där det är svårt att bli medlem, har en högre 
institutionaliseringsgrad än ett öppet och tillfälligt enfrågenätverk. 
 
Spelreglerna bestämmer hur frågor behandlas och hur aktörer får agera inom nätverket. Det 
kan gälla huruvida frågor politiseras eller avpolitiseras. Andra spelregler kan vara om 
grundprincipen vid behandling av olika frågor skall vara öppenhet eller sekretess. När frågor 
skall avgöras kan skiljelinjen gå mellan att söka efter konsensuslösningar och att välja en 
lösning som tillräckligt många aktörer kan acceptera för att den skall vara genomförbar (van 
Waarden 1992 s. 35-36). 
 
I ett nätverk finns naturligtvis inbyggda maktrelationer. Hur dessa ter sig beror på tillgången 
på resurser, aktörernas behov och deras positioner inom den gemensamma organisationen, 
förutsatt att det finns en gemensam organisationsstruktur (van Waarden 1992 s. 36). Varje 
aktör i nätverket har till sist en strategi för hur denne skall använda det som nätverket kan 
erbjuda. Strategin kan innefatta hur aktören kan dra nytta av att delta i mer än ett nätverk (van 
Waarden 1992 s. 37).  
 
Dessa dimensioner borde vara möjliga att översiktligt användas för att strukturera 
beskrivningen av hur samarbete mellan skola och näringsliv är organiserat. Med hjälp av van 
Waardens sju dimensioner kan skillnader och likheter mellan de olika fallen tydliggöras.  
 
Denna genomgång av urban regimteori och nätverksteori ger vid handen att teorierna har 
vissa likheter. De fångar in informellt samarbete mellan parter som är relativt självständiga i 
förhållande till varandra. Bägge teorierna betonar också den ömsesidiga nyttan av att 
samarbeta. Vid en närmare granskning av nätverksdefinitionerna kan det konstateras att en 
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urban regim mycket väl uppfyller kraven för att definieras som ett nätverk. Omvänt är det lika 
tydligt att vissa nätverk kan definieras som regimer, men att det också finns nätverk som inte 
motsvarar sådana. 
 
I båda teorierna är begreppet samarbete centralt. Westrin skiljer mellan fyra typer av 
samarbeten utifrån olikheter i närhet. Den första, med lägst grad av närhet kallas koordination 
(samordning) och innebär att organisationer kommunicerar med varandra och att de var för 
sig hjälper till att lösa ett problem, t.ex. att läkaren inom primärvården som remitterar en 
patient till en specialistläkare för vidare behandling. Nästa steg kallas för kollaboration 
(samverkan). De samarbetande organisationerna är fortfarande fristående från varandra, men 
företrädare träffas och diskuterar det gemensamma problemet. När åtgärder vidtas informeras 
den andra parten om vad som gjorts och vilka resultaten blev. Konsultation (samråd) är en 
variant av kollaboration där en eller flera personer från en organisation träder in i den andra 
som rådgivare. Samarbetet kan till sist ta ytterligare ett steg och då ta formen av integration 
varvid verksamheterna slås samman och till en gemensam organisation (Westrin 1986 s. 283-
284). I uppsatsen kommer en prövning att göras om vilket eller vilka av samarbetstyperna 
som bäst karaktäriserar de studerade samarbetena mellan skola och näringsliv. 
 
Alla dessa former av samarbeten kan emellertid även variera i intensitet. Ett av uppsatsens 
syften var att analysera detta. Här görs en distinktion mellan begränsat och omfattande 
samarbete. Med tanke på att APU antas utgöra grunden för ett eventuellt samarbete mellan 
gymnasieskolan och arbetslivet används detta som kriterium vid operationaliseringen. Det 
begränsade samarbetet stannar vid sådant som omfattar mindre än 15 veckor APU, medan 
samarbete utöver fullständig APU förstås som omfattande samarbete.  
 
Inom ramen för nätverksteori finns således tre instrument, som kommer att användas 
komplementärt i uppsatsen. De används för att ur olika aspekter analysera och jämföra vad 
som utmärker olika samarbeten. Van Waardens sju dimensioner utgör en struktur för att 
beskriva nätverkens organisation. Westrins fyra typer gäller hur nära aktörerna samarbetar. 
Intensitetsdimensionen kan användas för att fastslå vilka samarbeten som är att betrakta som 
begränsade respektive omfattande. 
 
Sammanfattningsvis har nu således två teorier bedömts kunna vara användbara i de empiriska 
analyserna. I de kommande fallstudierna har jag därför för avsikt att pröva om den urbana 
regimteorin och dess förklaringar kan användas för att analysera varför samarbete mellan 
skola och näringsliv uppstår och hur det styrs. När det gäller policynätverksteori är min avsikt 
att använda den som ett hjälpmedel för att strukturera beskrivningen av hur samarbeten 
organiseras.  
 
I uppsatsens nästkommande fyra kapitel kommer fallstudierna att redovisas. Generellt sett 
disponeras kapitlen så att bakgrundsfakta redovisas först, därefter följer i tur ordning 
samarbetets institutionella former, samarbetets konkreta uttryck, motiv för samarbete samt 
samarbetets variationer. Samtliga fyra kapitel avslutas med en analys och diskussion där 
resultaten prövas mot uppsatsens teoretiska referensram. 
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3. Parkskolan i Örnsköldsvik 
 
Inledning 
Örnsköldsviks kommun är belägen vid Bottniska havets kust. Kommunen har enligt 
befolkningsstatistiken 56 167 invånare.8 Invånarantalet har sjunkit med i genomsnitt 300 
personer per år under hela 1990-talet (SCB 1999d).  
 
Kommunen är ett stabilt socialdemokratiskt fäste, med egen majoritet för partiet under en lång 
rad av år. I valet 1998 lyckades man behålla denna position, men med minsta möjliga 
marginal.9

 
De dominerande näringarna är trä- och verkstadsindustri. Av tabell 3.1 nedan framgår att 
andelen sysselsatta inom tillverkningsindustrin är avsevärt högre än i riket som helhet. När det 
gäller tjänstesektorn är dock förhållandena de omvända. Av de största företagen (mätt efter 
antalet anställda) är fyra verksamma inom tillverkningsindustrin och ett inom 
handelsområdet.10

 
Tabell 3.1: Arbetstillfällenas fördelning i olika näringsgrenar för Örnsköldsviks kommun respektive riket som 
helhet. 
 
Näringsgren Arbetstillfällen i 

kommunen (%) 
Arbetstillfällen i  
Riket (%) 

Skillnad 

Jordbruk, skogsbruk och fiske 2,5 2,2 0,3 
Tillverkning och utvinning 29,7 19,9 9,8 
Energi, vatten och avfall 0,6 1,0 -0,4 
Byggverksamhet 6,8 5,5 1,3 
Handel och kommunikation 16,1 18,7 -2,6 
Finansiell verksamhet och företagstjänster 7,0 11,5 -4,5 
Utbildning och forskning 7,1 7,8 -0,7 
Vård och omsorg 18,7 18,5 0,2 
Personliga och kulturella tjänster 4,9 6,5 -1,6 
Offentlig förvaltning 3,1 5,7 -2,6 
Ej specificerad verksamhet 3,5 2,7 0,8 
Totalt 100 100  
 
Källa: SCB (1999d): Kommunfakta Örnsköldsvik. 
 
När det gäller befolkningens utbildningsnivå avviker Örnsköldsvik från riket i två avseenden: 
De gymnasieutbildade är fler, men de högskoleutbildade är färre än riksgenomsnittet. (SCB 
1999d) 
 
Det finns två gymnasieskolor i Örnsköldsvik, nämligen Parkskolan och Nolaskolan. 
Tillsammans tillhandahåller dessa 15 av de 17 nationella gymnasieprogrammen. De tre 

                                                 
8 http://www.scb.se/befovalfard/befolkning/befstor/befarlig/befarligkomtab.asp/ Folkmängd den 31 december 
1999 
9 Efter kommunfullmäktigevalet 1998 blev mandatfördelningen följande (antalet mandat inom parentes) 
Socialdemokraterna (31), Centerpartiet (8), Kristdemokraterna (7), Moderaterna (6), Vänsterpartiet (5), 
Folkpartiet (2), samt Miljöpartiet (2) (http://www.ornskoldsvik.se/kommunen/statistik/svensk/mandat.htm). 
10 De fem största privata arbetsgivarna är i tur och ordning; Modo-koncernen (2400 anst), Hägglunds Vehicle 
AB (890 anställda), Hägglunds Drives AB (300 anställda), Konsum Örnsköldsvik (270 anställda) samt 
MacGregor Hägglunds AB (250 anställda). (Örnsköldsviks kommun 1998) 

http://www.ovik.se/kommunen/statistik/svensk/beffor.htm
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program som här fokuseras är alla förlagda till Parkskolan. Totalt har denna ca 1300 elever11 i 
tio nationella program12 samt i det individuella programmet.  
 
Industriprogrammet på Parkskolan har tre grenar, process, trä och industri13. Processgrenen 
hade vid tiden för studiens genomförande inget nyintag av elever eftersom man bedömde att 
näringslivet inom överskådlig tid inte skulle komma att efterfråga arbetskraft med sådan 
utbildning. Intresset för att söka programmet är svagt. Höstterminen 1999 antogs 17 elever 
och därmed fylldes mindre än hälften av de 40 nybörjarplatser som finns på programmet. 
Totalt fanns det 83 elever på industriprogrammet under läsåret 1999/2000.  
 
Byggprogrammet erbjuder två grenar, hus och anläggning samt måleri. Programmet har totalt 
75 elever med 25 elever i varje årskurs. Parkskolans elprogram har tre grenar, automation, 
installation och elektronik. Programmet har totalt 108 platser med 36 elever i varje årskurs. 
Antalet elever uppgår totalt till 100, så man lyckas nästan fylla de platser som finns 
tillgängliga.  
 
I det lokala näringsliv som berörs av de tre programmen finns inga företag som tillverkar 
konsumentprodukter. Kunderna utgörs istället i första hand av andra företag.  
 
I Örnsköldsviks skolplan sägs följande om samarbetet med näringslivet: 

 
För att förbättra utbildningen och öka effektiviteten i verksamheten sker ett 
samarbete mellan gymnasieskolorna, komvux, andra utbildningsanordnare 
och ortens näringsliv (Örnsköldsviks kommun 1999, s. 9). 

 
Detta är skolplanens enda avsnitt om samarbete mellan gymnasieskolan och näringslivet. Det 
finns dock en formulering med liknande innehåll som gäller komvux. Av texten att döma 
förekommer ett samarbete mellan gymnasieskolan och näringslivet. Planen uttrycker en avsikt 
att detta samarbete skall utvecklas, vilket förväntas medföra att utbildningen förbättras och att 
effektiviteten i verksamheten ökar. Inget sägs dock om på vilket sätt utbildning och 
effektivitet blir bättre genom sådana åtgärder. 
  
Några närmare riktlinjer från kommunen för hur samarbetena skall organiseras och vad de 
skall innehålla finns inte. Storleken på de ekonomiska resurser som de olika 
gymnasieskolorna erhåller från kommunen kopplas inte på något sätt till om samarbete 
bedrivs eller ej. Med andra ord finns det inget ekonomiskt belönings- eller 
bestraffningssystem som påverkar förekomsten av samarbete. Resurstilldelningen är heller 
inte detaljstyrd i den meningen att det finns specifika instruktioner för vad medlen skall 
användas till. Gymnasieskolorna får resurser i form av klumpsummor och varje enskild skola 
får sedan själv avgöra hur dessa skall användas. Möjligheter finns alltså för de enskilda 
skolorna att avsätta pengar ur den egna budgeten för att täcka kostnader som kan uppstå vid 
ett samarbete med näringslivet.  
 

                                                 
11 http://www.park.se
12 Dessa är: Byggprogrammet, Elprogrammet, Energiprogrammet, Fordonsprogrammet, Hotell- och 
restaurangprogrammet, Hantverksprogrammet, Industriprogrammet, Medieprogrammet, 
Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet 
(http://www.park.se/program/program.html). 
13 Industriprogrammet är ett nationellt program som har fyra grenar. Förutom de tre uppräknade finns också en 
textilgren, men den grenen finns inte på Parkskolan. 
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Skolan har dock ett problem som måste lösas, nämligen att finna APU-platser för eleverna på 
de yrkesförberedande gymnasieutbildningarna. Detta förutsätter samarbete med näringslivet 
och är huvudmotivet för att ett sådant utvecklas. Uppdraget från kommunen lämnar med 
andra ord ett i enlighet med målstyrningens principer relativt stort handlingsutrymme för den 
enskilda gymnasieskolan. Det förtjänar dock att påpekas att policyn samtidigt på intet sätt 
begränsar möjligheterna för skolan att samarbeta, utan snarare legitimerar samarbete för de 
skolor som önskar bedriva ett mer djupgående sådant.  
 
Samarbetets institutionella former 
Att Parkskolan i Örnsköldsvik försöker uppfylla skolplanens mål i detta avseende råder det 
ingen tvekan om. Någon form av samarbete förekommer i anslutning till nästan alla 
gymnasieprogram. Endast tre av dem saknar eget yrkesråd.14 Värt att notera är att 
industriprogrammet har flera yrkesråd (ett för varje gren), vilket motiveras med att grenarna 
är väldigt olika till sin karaktär.  
 
På industriprogrammet inleddes samarbetet redan i slutet på 1980-talet eftersom industrin då 
såg ett problem med att så få elever sökte till de tekniska och naturvetenskapliga 
utbildningarna och man bestämde sig för att göra något åt detta. Samarbetet med skolan har 
efter hand kommit att fördjupas. I de andra studerade samarbetena i Örnsköldsvik är det 
skolan som tagit initiativet. Detta skedde i samband med den senaste reformeringen av 
gymnasieskolan och införandet av den nya läroplanen, i vilken den arbetsplatsförlagda 
utbildningen lanserades. Skolan kallade till ett möte för att diskutera ett samarbete som i 
första hand syftade till att lösa problemet med APU-platser, men som också kunde leda till 
samarbete på andra områden. Båda parter såg att det fanns något att vinna på att samarbeta 
och därför inleddes diskussioner om hur man skulle kunna dra nytta av varandras kapaciteter. 
 
I yrkesråden på Parkskolan finns representanter för skolledningen, lärarna, eleverna, barn- och 
utbildningsnämnden samt för det lokala näringslivet och det lokala facket inom 
branschområdet. Man kan med andra ord säga att alla som har intresse av vad som händer 
kring samarbetet mellan skola och näringsliv ingår i yrkesrådet. Sammansättningen vilar på 
en korporativistisk grund, eftersom de flesta ledamöterna representerar ett kollektivt 
gruppintresse av något slag. Den biträdande rektorn och SYO-konsulenten utgör dock 
undantag. 
 
Skolledningen företräds av den biträdande rektor som har ansvar för programmet. 
Näringslivet representeras av en eller flera företrädare som normalt utses av den lokala 
branschföreningen. De fackliga representanterna utgörs oftast av ombudsmän. I barn- och 
utbildningsnämnden fördelar ledamöterna yrkesråden mellan sig så att alla ledamöter ingår i 
minst ett yrkesråd. Elev- och lärarrepresentanterna utses genom val inom respektive kollektiv. 
Ordförande i yrkesrådet är den biträdande rektorn, men på industrigrenen på IP är det 
näringslivsrepresentanten som innehar ordförandeskapet. Yrkesråden träffas en eller två 
gånger per termin. Ibland hålls mötena i någon av branschföretagens lokaler och ibland i 
skolan. Mandatperioden för yrkesråden uppgår till fyra år.  
 
De frågor som behandlas i yrkesråden är genomgående av mycket konkret karaktär. I samtliga 
studerade yrkesråd i Örnsköldsvik ägnas mycket tid åt att diskutera APU:s utformning och 
hur kravet på 15 veckors APU skall kunna tillgodoses. Stort utrymme ges också åt branschens 
lokala arbetsmarknadsläge. Ofta sker detta i anslutning till att man diskuterar hur många 
                                                 
14 Två studieförberedande (det samhällsvetenskapliga och det naturvetenskapliga) och det individuella 
programmet. 



 28

elever skolan skall anta inför det kommande läsåret. Några formella beslut om antagning 
fattas inte av yrkesråden, eftersom det är en uppgift för skolan. Däremot har de bedömningar 
som branschrepresentanterna gör och de synpunkter dessa har betydelse för skolans slutliga 
ställningstagande.  
 
Inte heller i övrigt har yrkesråden någon beslutskompetens. Det hindrar inte att det i råden kan 
träffas överenskommelser, som sedan i formell mening blir till beslut i andra instanser. 
Vägledande för diskussionerna i råden är att man strävar efter att finna lösningar som alla kan 
ena sig kring. 
 
Yrkesråden har en viktig funktion som informationsorgan. Olika ledamöter informerar 
varandra om aktuella frågor, t.ex. vad som händer på den politiska nivån, i branschen och 
naturligtvis också i skolan. Att ge deltagarna möjlighet att informera varandra är tillsammans 
med uppgiften att få APU:n att fungera rådets viktigaste funktioner.  
 
Ett annat diskussionsämne i yrkesråden är den särskilda handledarutbildning som skolan 
erbjuder de personer som ställer upp som handledare för eleverna ute på företagen. Det har 
visat sig att både företag och elever är mer nöjda med APU:n när handledaren har en sådan 
kompetens eftersom handledaren då vet mer om vad skolan och eleverna förväntar sig av den 
företagsförlagda delen av programmet. Det har dock varit svårt att få handledarna att komma 
till skolan för att genomgå utbildningen eftersom dessa ofta har ont om tid. 
 
I alla studerade yrkesråd diskuteras - i varierande omfattning - även kursutbud och 
kursinnehåll. Diskussionerna handlar då främst om vilka kurser som skall ges och vilket 
innehåll dessa skall ha. Frågan om vad som är viktigt för eleverna att kunna både när de skall 
göra sin APU och när de skall ta steget ut på arbetsmarknaden är därmed central. På 
industriprogrammets industrigren valde man att tillsätta en referensgrupp vars uppgift blev att 
orientera sig bland de olika kurser som fanns inom det nationella industriprogrammet. I 
gruppen ingick företrädare från skolan och näringslivet. Resultatet av gruppens arbete blev ett 
rekommenderat kurspaket, som eleverna kan välja att följa om de vill. 
 
Sammankopplat med kursutbudet är frågan om vilken utrustning som behövs för att ge 
eleverna möjligheter att öva de önskvärda färdigheterna. Ibland händer det att 
branschföreträdarna på olika sätt kan hjälpa till att införskaffa sådan utrustning. Skolan kan 
exempelvis erbjudas att köpa denna till förmånligt pris eller få den som gåva.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har en representant i varje yrkesråd. I praktiken har dessa varit 
närvarande vid ca hälften av sammanträdena. Protokollen och intervjuerna tyder på att 
nämndrepresentanternas huvudsakliga uppgift är att utgöra kontaktlänk mellan råden och 
nämnden. I första hand försöker dessa hålla sig informerade om vad som händer i det råd som 
de ingår i, men för att fullgöra detta anses det inte nödvändigt att de är närvarande vid 
samtliga sammanträden. 
 
Kontakter mellan skola och näringsliv förekommer också i andra sammanhang. Industri-
gruppen15 bjuder ibland in den biträdande rektor som har ansvar för industriprogrammet till 
sina styrelsesammanträden. Denne får då möjlighet att informera om APU, programmets 
utveckling, mm. Biträdande rektorn ingår också i den regionala yrkeskommittén för 
                                                 
15 Industrigruppen är en lokal intresseförening för arbetsgivare, MoDo och Hägglunds tillhör grundarna och ca 
50 företag är medlemmar idag. Syftet är att underlätta samarbetet mellan de olika företagen, men också att 
samarbeta med kommunen och skolan.  
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byggbranschen, som i övrigt består av fackliga företrädare och arbetsgivarrepresentanter. På 
dess sammanträden diskuteras bland annat arbetsmarknadsfrågor, lärlingsfrågor och 
skolutbildning. 
 
APU 
Hur väl APU fungerar varierar mellan de undersökta programmen på Parkskolan. På 
elprogrammet arbetar man intensivt med att försöka få den obligatoriska APU:n att fungera 
tillfredsställande. Vid undersökningstillfället hade man bara lyckats få ihop platser för 10 
veckors APU per elev, medan det krävs 15 veckor. Problemen gäller framför allt att hitta 
handledare, vilket hänger samman med att många av företagen i branschen är små. 
Produktionsbortfallet blir ju relativt sett större i ett litet företag än i ett stort. Med tanke på att 
konkurrensen i branschen är hård blir vinstmarginalerna knappa och därmed prioriteras 
insatser som tar ”onödig tid” lågt.  
 
På byggprogrammet är det betydligt lättare att få till stånd en fungerande APU. Inom denna 
sektor finns en lång tradition av APU, även om denna tidigare hade ett annat namn. Företagen 
tar emot elever förutsatt att det finns uppgifter som är lämpliga. För att få fram de platser som 
behövs, fordras att lärarna hela tiden är uppmärksamma på eventuella tillkommande 
byggprojekt. Den viktigaste kanalen till branschen är således de kontakter som lärarna har. 
Lärarna besöker elevernas arbetsplatser för att följa deras APU, men minst lika viktigt under 
besöket är att ta reda på vilka nya projekt som är på gång. APU är förlagd till andra och tredje 
årskursen. Under det andra året är eleverna ute på APU två dagar i veckan och under det 
tredje året tre dagar i veckan. Med denna uppläggning når man med bred marginal målet om 
15 veckor APU. 
 
Byggföretagen betalar en viss timersättning till skolan för det arbete som eleverna utför under 
sin APU-tid. Denna uppgick till 15 kr/tim i årskurs två och 20 kr/tim i årskurs tre. Pengarna 
används till att köpa verktyg och arbetskläder till eleverna. Efter examen får eleverna behålla 
den inköpta utrustningen, vilket innebär att de är färdigutrustade när de skall påbörja sin 
lärlingsperiod. Normalt är det arbetsgivaren som har ansvar för att arbetstagarna har den 
utrustning som behövs. Med andra ord får företagen tillbaka en del av timersättningen, genom 
att de slipper börja med att köpa utrustning och kläder till den nyanställde lärlingen. Det är 
inte helt ovanligt att denne har gjort sin APU hos arbetsgivaren.  
 
På industriprogrammet anser man sig ha ett gott samarbete med näringslivet. Man har 
tillräckligt med platser så det är inga problem att erbjuda eleverna den APU som stadgas. På 
Parkskolan har man tillsammans med näringslivet valt en lösning som innebär att 
sommararbete och APU delvis sammanfaller. Eleven har då lön motsvarande en 
semestervikarie. I vissa fall får eleverna, om de själva vill, även arbeta under den del av 
sommarlovet som inte räknas som APU. Alla elever är dock garanterade minst tolv veckors 
feriearbete.  
 
Under den tid eleverna får betalt kan företagen ställa högre krav på att eleven skall göra något 
och inte bara sitta och titta på. Det är viktigt att se till att eleven får varierande arbetsuppgifter 
under sin APU-tid och inte tvingas utföra samma arbetsmoment i sex veckor. Detta 
kontrolleras genom att eleverna skriver dagbok och genom lärarbesök.  
 
Anskaffningen av APU-platser sköts av industrigruppen, som får en lista med behovet av 
APU-platser från biträdande rektorn. Industrigruppen tar sedan kontakt med lämpliga företag 
och meddelar sedan skolan var eleverna fått plats. 
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Konkreta uttryck för samarbete 
I de yrkesråd där samarbetet fungerar bra kan detta i vissa fall vara mycket omfattande. De 
program som har det mest utvecklade samarbetet med näringslivet tycks vara 
byggprogrammet och industriprogrammet. Samarbetet gäller här inte bara APU, utan avser 
också utbyte av kunskap och resurser såsom ekonomiska bidrag, material eller utrustning. 
Nedan följer ett antal exempel på vilka uttryck samarbetet kan ta sig i de studerade 
samarbetena i Örnsköldsvik och vilka program som är berörda: 
 
• Näringslivet ställer upp med handledare och med APU-platser för eleverna på de 

yrkesförberedande programmen (BP, EC, IP). På IP hjälper de också till med att anskaffa 
de platser som behövs (IP). 

 
• Näringslivet bidrar med material och utrustning för att eleverna redan under utbildningen 

skall få bekanta sig med sådant som de kommer att möta när de efter avslutad utbildning 
förhoppningsvis får anställning i näringslivet (IP, EC). 

 
• Eleverna garanteras feriearbete hos branschföretagen om de väljer att gå på 

industriprogrammet. APU samkörs med feriearbetet vilket gör att eleven också får en viss 
lön från företaget under denna tid (IP). 

 
• I yrkesråden diskuteras kurserna på programmen och vad eleverna bör lära sig. Hur ofta 

frågorna diskuteras varierar mellan de olika yrkesråden, men på alla program har 
näringslivet i och med detta möjlighet att ha synpunkter på utbildningen (BP, EC, IP). 

 
• Eleverna garanteras ett lärlingsår i det yrke de utbildats till efter att deras gymnasieexamen 

är klar (BP). 
 
• Branschen erbjuder lärarna möjlighet att utan kostnad erhålla viss fortbildning. Det 

förekommer också att skolan och branschen delar på kostnaderna för fortbildningen (EC). 
 
• Någon eller några av eleverna i avgångsklasserna har möjlighet att erhålla stipendier 

finansierade av en branschförening eller av enskilda företag. Kriterierna är dock ungefär 
desamma, eleven skall kunna uppvisa bra studieresultat och en god social kompetens (BP, 
EC). 

 
• En mindre summa utgår som ersättning för utfört arbete under APU-tiden. Summan 

tillfaller dock skolan som använder pengarna för att köpa utrustning till eleverna (BP). 
 
• Det händer också i något enstaka fall att utbildning på något mycket speciellt 

arbetsmoment förläggs till en arbetsplats. Klassen och läraren åker då ut till arbetsplatsen 
för att på plats öva denna färdighet. Ett annat alternativ som prövats är att läraren åker ut 
till en arbetsplats och videofilmar hur arbetsmomentet utförs. Läraren och eleverna går 
sedan igenom detta i klassrummet med hjälp av filmen (BP). 

 
• Branscharbetsgivarna bjuder ibland in skolledningen och lärarna för att diskutera den 

utbildning som nu erbjuds eleverna. De passar då också på att informera om de frågor som 
är aktuella för branschen. Ibland kombineras mötena med ett studiebesök på en arbetsplats. 
Konferenserna ger möjlighet för näringsliv och skolföreträdare att diskutera och utbyta 
idéer om hur utbildningen skall se ut i framtiden. Lärarna får dessutom en god inblick i 
vilka kvalifikationer som elevernas framtida arbetsgivare kommer att efterfråga (BP). 
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• Redan på vårterminen i åttonde klass bjuds alla elever och föräldrar in på studiebesök till 
de lokala företagen. Där kan de få en inblick i industriarbetets innehåll. Dessutom kommer 
arbetsgivarna ut till skolorna och informerar eleverna (IP). 

 
• Näringslivet informerar också eleverna under gymnasietiden (BP, IP). Även facket tar 

kontakt med eleverna för att berätta om sin verksamhet och vad eleverna bör tänka på inför 
inträdet till arbetslivet (BP, EC, IP). I detta sammanhang utnyttjas ibland både fack- och 
arbetsgivarföreträdarna av skolan som ett medel för att motivera eleverna att sköta sina 
studier. Det har visat sig att det har en större motivationshöjande effekt på eleverna ifall 
deras eventuella framtida arbetsgivare betonar att kunskaper i språk och matematik är 
viktiga än om lärarna på skolan framför samma budskap. 

 
Ovanstående exempel utgör ett axplock av olika konkreta uttryck för pågående samarbeten 
kring de studerade programmen i Örnsköldsvik. Det är uppenbart att de är mest omfattande på 
industri- och byggprogrammen.  
 
Motiv för samarbete 
Det finns flera motiv för skolan att samarbeta med näringslivet. 
 
Företagen besitter resurser som skolan är intresserad av. Främst gäller detta kapaciteten att ta 
emot och utbilda APU-elever. Ett samarbete kan också bidra till bättre kvalitet i utbildningen. 
Genom kontakterna med näringslivet överförs kunskap till Parkskolan om de krav som 
arbetsgivarna ställer på eleverna. Kunskap om den senaste teknikutvecklingen och om 
konjunkturförändringar förmedlas också till lärarna när de besöker eleverna under APU-tiden. 
Även de fackliga organisationerna har en del kunskap att bidra med i detta avseende. 
Förhoppningsvis blir då även utbildningen bättre och i förlängningen ökar möjligheterna för 
eleverna att erhålla anställning efter avslutad utbildning. 
 
En bra utbildning med god kvalitet minskar också risken att företagen startar egna gymnasier 
som konkurrerar med kommunens. Företagsgymnasier har, där de byggts upp, snabbt blivit 
attraktiva. Skolans huvudman Örnsköldsviks kommun vinner också på att läget på den lokala 
arbetsmarknaden förbättras, vilket kan ske om skolan utbildar elever som får den kompetens 
som det lokala näringslivet efterfrågar. 
 
Samarbete är viktigt för skolan också genom att det mer direkt gynnar eleverna. Det ger dem 
större möjlighet till kontakt med sina framtida arbetsgivare. Eleven får en god inblick i 
arbetslivets villkor och förhållanden samtidigt som denne får en utbildning som bättre 
uppfyller de krav som arbetsgivarna ställer. En positiv bieffekt är att chansen att erhålla ett 
sommarjobb ökar om eleven först praktiserar på företaget. Dessutom blir det antagligen 
enklare för eleverna att få jobb efter avslutad utbildning. Detta är också en fördel för skolan 
genom att utbildningen får rykte om sig att vara bra och attraktiv bland de lokala 
arbetsgivarna och därmed kan antas locka fler elever.  
 
Även lärarna har fördelar av ett samarbete, eftersom det kan ge dem en bättre inblick i hur 
företagen arbetar och vilka krav som ställs. Dessa nya insikter medför förhoppningsvis att 
undervisningen också förbättras. Läraren tvingas även själv utvärdera och ifrågasätta den 
undervisning han/hon bedriver i termer av hur den är anpassad till de krav som näringslivet 
ställer. Företagen erbjuder i vissa fall lärarna möjlighet till kostnadsfri fortbildning, i en tid 
när de kommunala resurserna för detta ändamål krympt. 
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Parkskolan kan naturligtvis göra ekonomiska vinster på ett samarbete med näringslivet. 
Förutom den betalda fortbildningen kan sådant handla om att skolan kan få utrustning, 
material och finansiella bidrag. Detta lyfts dock inte fram av skolföreträdarna som ett motiv 
till samarbete, utan de ekonomiska vinsterna betraktas snarare som en positiv bieffekt. I 
förhållande till skolans totala budget handlar det om små resurser. Det viktigaste skälen som 
anförs från skolans sida för ett samarbete är att utbildningskvaliteten förbättras och 
programmens attraktivitet ökar. 
 
Även företagen har flera skäl för att samarbeta. Skolans mest åtråvärda resurs sett från 
näringslivets perspektiv är att dess kontroll och beslutanderätt över vilka utbildningar som 
skall ges och vilket innehåll de skall ha. Dessutom har skolans personal bred och varierad 
kompetens. Till följd av att skolan har stor självständighet i förhållande till staten och 
kommunen är det den som är den givna samarbetspartnern. 
 
Ett alternativ vore förstås att näringslivet startade egna skolor, men i praktiken finns inte 
utrymme för detta. Elevunderlaget är för litet, samtidigt som efterfrågan på arbetskraft är allt 
för begränsad. Problemen måste således lösas genom samarbete med den kommunala skolan. 
 
Arbetsgivarna i Örnsköldsvik ser också fördelar i att kunna rekrytera personal på lokal nivå. 
Risken att denna flyttar efter några år bedöms som betydligt mindre än för arbetskraft som 
flyttat in. Det bör också sägas att de företag som studerats är industriföretag vars produkter i 
första hand säljs till andra företag och inte till enskilda konsumenter. För dem är inte eleverna 
att betrakta som potentiella kunder, utan snarare som potentiell arbetskraft. Ytterligare en 
fördel för näringslivet är att företagen får chansen att testa elever som kommer på APU utan 
att de behöver betala någon lön. Med andra ord kan arbetsgivaren se vilken kompetens eleven 
har, hur denne fungerar i umgänget med övriga anställda, elevens förmåga att passa tider etc, 
utan någon lönekostnad. Om det så småningom finns behov att nyanställa personal, vet 
arbetsgivaren på förhand vad eleven kan och behöver inte riskera att anställa personer som 
kanske senare visar sig inte fungera bra i företaget.  
 
Vid sidan om skola och arbetsgivare deltar också det lokala branschfacket i samarbetet. De 
motiverar detta med att de vill slå vakt om att deras framtida medlemmar får en bra 
utbildning. Eleverna utgör också de nuvarande medlemmarnas kommande arbetskamrater och 
dessa har ett intresse av att de blivande kollegorna får en bra utbildning. En av de fackliga 
representanterna framhåller också att det är viktigt för facket att vara med redan under 
utbildningstiden, eftersom facket då blir en naturlig del av arbetslivet för eleverna.  
 
Samarbetets variation 
Det finns ett samarbete i anslutning till samtliga studerade program. Innehållet och 
omfattningen av detta bestäms i de olika yrkesråden. Avgörande för hur samarbetet fungerar 
tycks vara engagemanget och intresset hos de lokala företagen och hos de ledamöter som 
representerar lärare och skolledning i de olika yrkesråden. Det verkar också vara 
betydelsefullt hur branschen är sammansatt och hur välorganiserade företagen är. I branscher 
som domineras av några få stora arbetsgivare har det visat sig lättare att få samarbetet att flyta 
och att fördjupas. Även i branscher där företagen är små och många går det emellertid att 
uppnå ett tillfredsställande samarbete ifall den gemensamma branschföreningen är 
välorganiserad och om det finns ett intresse för ett samarbete och en tro på att båda parter 
tjänar på att samarbeta. I praktiken har dock samarbetet kommit olika långt. Det är mer 
omfattande med de relativt stora företagen på industri- och byggprogrammen, medan det är 
mindre med de små företagen som tar emot elever från elprogrammet. 
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Bland skolpolitikerna i Örnsköldsvik har man bara allmänna insikter i hur det konkreta 
samarbetet bedrivs och man ger de olika yrkesråden frihet att själva avgöra dess utformning 
och omfattning. Politikerna i nämnden är överens om hur detta skall hanteras. Några direkta 
begränsningar för vad samarbetet får gälla finns inte, utan så länge det sköts med sunt förnuft 
får det fortgå. Skolan har frihet under ansvar, vilket innebär att nämnden följer vad som 
händer och bara ingriper om den anser att samarbetet på något sätt gått snett. 
 
Det går att urskilja ett tydligt mönster när det gäller vilka samarbeten som fungerar bra och 
vilka som inte fungerar lika bra. Signifikativt för det lyckade samarbetet är att branschen är 
välorganiserad och består av ett antal företag som är relativt stora. Två bra exempel på detta 
utgörs av de samarbeten som bedrivs kring industriprogrammet och byggprogrammet. 
Förutom detta krävs naturligtvis att båda parter ser att de har något att vinna på att samarbeta 
med varandra. 
 
En annan minst lika viktig faktor är engagemanget hos de enskilda representanterna i 
yrkesråden, framför allt hos näringslivsföreträdarna. Det kan räcka med att en 
näringslivsrepresentant får nytt jobb och att efterträdaren väljer att prioritera andra frågor för 
att samarbetets omfattning skall minska drastiskt. 
 
Avslutande diskussion och analys 
Ett yrkesråd motsvarar i allt väsentligt det som policylitteraturen betecknar som ett nätverk. 
Det består av privata och offentliga aktörer. Relationerna mellan dessa gäller i första hand 
informationsutbyte. Några stora policybeslut fattas inte, men istället träffas informella 
överenskommelser om hur policy skall implementeras. Det förekommer resursmobilisering i 
råden, men omfattningen kan variera mellan olika yrkesråd. De olika aktörerna har ju också 
var för sig olika typer av resurser. Nätverket ägnar sig åt policyimplementering.  
 
En närmare analys ger vid handen att yrkesråden i Örnsköldsvik vare sig motsvarar 
enfrågenätverk eller järntrianglar. De är varken öppna för alla eller slutna, med stark 
sammanhållning. De påminner snarare om policygemenskaper. Yrkesråden har viss stabilitet 
och aktörerna har ett gemensamt intresse i att utbildningen skall bli så bra som möjligt. Bryter 
man ned det övergripande målet i mindre beståndsdelar visar det sig emellertid att parterna 
har lite olika syn på hur en bra utbildning skall vara utformad.  
 
Även i övrigt har samarbetet karaktär av policynätverk. Det är institutionaliserat genom att det 
styrs och organiseras av yrkesråd som är stabila och genom att relationerna har en långsiktig 
målsättning. Yrkesråden möts regelbundet. I dessa ingår representanter för parterna i form av 
tjänstemän på mellannivå. Dessa har handlingskapacitet och uppgiften är att se till att de olika 
policyprogram som antagits också omsätts i praktiken. 
 
Frågan är också om samarbetet och yrkesråden i Örnsköldsvik kan betraktas som lokala 
regimer. Som visats i kapitel 2 skall en sådan innehålla de inom policyområdet mest 
betydelsefulla aktörerna från både privat och offentlig sektor och det skall även finnas någon 
form av relation mellan aktörerna. Samarbetet skall ske på frivillig basis och med långsiktiga 
mål och prioriteringar. Regimen skall kontrollera institutionella resurser så att den därmed har 
en handlingskapacitet. 
 
Uppfyller yrkesråden i Örnsköldsvik dessa krav? De består av aktörer från både den privata 
och offentliga sektorn vilka har resurser till sitt förfogande. Samarbetena resulterar i konkreta 
åtgärder vilket tyder på att det finns en handlingskapacitet. Relationen mellan aktörerna är 
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institutionaliserad genom yrkesråden, men aktörerna kan inte tvinga varandra till samarbete. I 
de olika yrkesråden finns ingen person som representerar sig själv utan alla företräder någon 
typ av kollektivt intresse.  
 
Det finns emellertid några aspekter som kan diskuteras. En sådan är gäller huruvida 
yrkesråden uppfyller kraven på långsiktighet eller ej. Som tidigare nämnts är de motiv som de 
olika aktörerna redovisar av långsiktig karaktär, eftersom det för skolan handlar om att kunna 
erbjuda en utbildning med god kvalitet och gott anseende. Visserligen har skolan också målet 
att erhålla de nödvändiga APU-platserna, vilket kan tyckas vara av mer kortsiktig natur, men 
även denna del av samarbetet har vissa mer långsiktiga inslag. Det handlar om att bygga upp 
långsiktigt hållbara kontakter med näringslivet för att underlätta anskaffandet av framtida 
APU-platser. För näringslivet i Örnsköldsvik utgör ett av de viktigaste motiven att säkerställa 
att framtidens arbetskraft får en så bra utbildning som möjligt, väl anpassad för vad 
näringslivet behöver i framtiden och inte att uppnå kortsiktiga försäljningsframgångar. Det 
enda realistiska sättet för det lokala näringslivet att uppnå detta blir nog att samarbeta med 
gymnasieskolan.  
 
Det kan dock ifrågasättas om yrkesråden i Örnsköldsvik verkat under tillräckligt lång tid för 
att definieras som regimer. Jämför man med de regimer som Stone (1989) undersöker borde 
samarbetet fortgå ytterligare några år för att i detta avseende kunna definieras som styrt av en 
regim. Enligt min bedömning motsvarar därför yrkesrådens verksamhet i Örnsköldsvik för 
närvarande inte kriteriet på långsiktighet.  
 
Ett annat kriterium som inte heller uppfylls till fullo är att regimen skall utöva inflytande över 
ett eller helst flera policyområden. Det är tveksamt att om man kan betrakta ett 
gymnasieprogram som ett helt policyområde och än mindre utgör det flera områden. De 
lokala politikerna är en viktig aktör i Stones regimer och dessa finns visserligen med i 
yrkesråden, men i rollen som observatör snarare än beslutsfattare. Det förtjänar också att 
nämnas att samarbetet med näringslivet är en fråga som inte är politisk kontroversiell i 
nämnden. 
 
Slutsatsen av ovanstående resonemang blir att de lokala yrkesråden i Örnsköldsvik inte kan 
anses vara regimer enligt regimteorins definition, utan skall snarare ses som ett nätverk med 
en regimliknande karaktär. Däremot kan det konstateras att regimteorins utgångspunkter och 
dess förklaringar till varför samarbete uppstår kan användas även på denna mer 
verksamhetsnära nivå. 
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4. Tranemo gymnasieskola 
 
Inledning 
Tranemo är en relativt liten kommun med 12 026 invånare.16 Den ligger i Västra Götalands 
län med Borås, Jönköping och Göteborg som närliggande städer. Folkmängden har varit 
ganska stabil de senaste tre åren.  
 
Kommunfullmäktige har haft en stabil borgerlig majoritet17 under många år. Största borgerliga 
parti är Centerpartiet, vilket ger dem förmånen att besätta posten som kommunalråd, tillika 
kommunstyrelsens ordförande. 
 
Näringslivet i Tranemo domineras av tillverkningsindustri, medan tjänstesektorn har en mer 
begränsad omfattning. Av tabell 4.1 framgår att mer än hälften av de förvärvsarbetande är 
verksamma inom utvinning och tillverkning, vilket är en mycket hög siffra i jämförelse med 
riket som helhet.  
 
Tabell 4.1 Arbetstillfällenas fördelning i olika näringsgrenar för Tranemo kommun respektive riket som helhet. 
Näringsgren Arbetstillfällen i 

kommunen (%) 
Arbetstillfällen i  
Riket (%) 

Skillnad 

Jordbruk, skogsbruk och fiske 3,3 2,2 1,1 
Tillverkning och utvinning 53,3 19,9 33,4 
Energi, vatten och avfall 0,6 1,0 -0,4 
Byggverksamhet 4,5 5,5 -1,0 
Handel och kommunikation 10,2 18,7 -8,5 
Finansiell verksamhet och företagstjänster 3,3 11,5 -8,2 
Utbildning och forskning 5,4 7,8 -2,4 
Vård och omsorg 11,3 18,5 -7,2 
Personliga och kulturella tjänster 2,9 6,5 -3,6 
Offentlig förvaltning 2,0 5,7 -3,7 
Ej specificerad verksamhet 3,2 2,7 0,5 
Totalt 100 100  
 
Källa: SCB (1999c) Kommunfakta Tranemo. 
 
Tranemo är typisk småföretagarbygd inom ett större bälte som sträcker sig från Borås till 
Kalmar. Det största företaget har 450 anställda. De tolv största är industriföretag.18 Bara ett 
företag är att betrakta som stort medan alla andra är medelstora eller små.  
 
Kommunmedborgarnas genomsnittliga utbildningsnivå är låg i jämförelse med riket som 
helhet. Andelen med endast grundskoleutbildning är mycket högre och andelen med 
högskoleutbildning är väsentligt lägre än på nationell nivå (SCB 1999c). En förklaring till 

                                                 
16  http://www.scb.se/befovalfard/befolkning/befstor/befarlig/befarligkomtab.asp Folkmängd den 31 december 
1999
17 Partierna som finns representerade i kommunfullmäktige är i tur och ordning (med antalet mandat efter valet 
1998 inom parentes) Socialdemokraterna (15), Centerpartiet (9), Moderaterna (7), Kristdemokarterna (3) 
Miljöpartiet (2) samt Folkpartiet (1) (http://www.tranemo.se/komfakta/mandat.htm). 
18 De fem största företagen utgörs av Alcatel IKO Kabel AB (450 anställda), PLM Limmared AB (190 
anställda), Claes Johansson Automotive AB (190 anställda), Svedbergs i Dalstorp AB (165 anställda) samt AP & 
T Tranemo AB (105 anställda) (http://www.tranemo.se/naringsliv/storstaforetag.htm).

http://www.scb.se/scbswe/borhtm/Ha199sw.htm
http://www.tranemo.se/komfakta/mandat.htm
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detta kan vara genomgående goda möjligheter till industriarbete, vilket medfört att 
incitamenten för utbildning varit svaga. 19

 
Tranemo gymnasieskola har ca 500 elever. Förutom komvuxutbildningar erbjuder skolan fem 
gymnasieprogram.20 Gymnasieskolan startades läsåret 1994. Kommunen var därmed bland de 
första att utnyttja den nya möjlighet som kom med decentraliseringsreformen 1993, att 
bestämma om man själv vill bedriva gymnasieutbildning eller om eleverna istället skall 
skickas till gymnasieskolor i angränsande kommuner. 
 
I denna fallstudie har jag valt att fokusera på samarbete i anslutning till TPS-programmet, 
eftersom de två andra program som studien omfattar inte erbjuds i Tranemo. Elever som vill 
läsa bygg- och elprogrammen får istället åka till någon av grannkommunerna.  
 
I Tranemos skolplan finns två att-satser som handlar om samarbete mellan gymnasieskola och 
näringsliv. Kommunens mål för samarbetet är dels att ett samarbete utvecklas mellan skola 
och arbetsliv för att på det sättet öka utbildningens kvalité, dels att den arbetsplatsförlagda 
utbildningen ska omfatta minst 15% av utbildningen på de yrkesförberedande programmen 
(20% på TPS) (båda citaten är hämtade från Tranemo kommun 1996 s. 6) 
 
Det senare målet är klart och entydigt formulerat, vilket också gör det möjligt att följa upp. 
Min tolkning är att skolplanen anger att samarbetet skall omfatta APU, men även att 
samarbete utöver APU uppmuntras. Ansvaret för detta ligger på de som arbetar i skolan, i den 
mån det finns ett intresse för detta. Enligt skolplanen förväntas samarbete mellan skolan och 
näringslivet ge utbildningen en högre kvalitet. Hur de intervjuade tänker sig att detta skall gå 
till redovisas senare i kapitlet. 
 
Det finns inga speciella resurser avsatta för att främja samarbete mellan skola och näringsliv, 
utan eventuella kostnader måste rymmas inom det normala anslaget från Bildningsnämnden. 
Skolplanen och finansiella styrmedel används alltså inte för att åstadkomma samarbete utöver 
APU, men hindrar inte heller ett sådant.  
 
Skolan förväntas få tillgång till de nödvändiga APU-platserna. Om inte detta sker kommer det 
att betraktas som ett misslyckande för skolan och skolledningen. I samband med att 
gymnasieskolan startades åtog sig dock näringslivet i Tranemo att ta emot APU-elever i den 
omfattning som är nödvändig.  
 
Gymnasieskolan — en lokal utbildningsresurs 
Även innan den nya gymnasieskolan startades i Tranemo fanns det en verkstadsteknisk linje 
som var en filial till gymnasieskolan i Ulricehamn. Utbildningen hade dock en ganska låg 
status och låga antagningskrav. Verksamheten bedrevs i denna form i ca 10 år innan 
kommunen bestämde sig för att etablera en egen gymnasieutbildning. Under denna tid 
försökte man få tillstånd från länsskolnämnden för en gymnasieskola, men detta avslogs. 
 

                                                 
19 I Tranemo har 44 % av befolkningen i åldern 16-64 år enbart grundskoleutbildning. Motsvarande andel för 
hela Sverige är 28%. När det gäller gymnasiekompetens är det inte så stor skillnad mellan Tranemos 43% och 
rikets 46%. Däremot har bara 12% i Tranemo eftergymnasial utbildning, jämfört med rikets 24% (SCB 1999c). 
20 Barn- och fritidsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Medieprogrammet, 
Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet samt Teknisk produktion och service. 
(http://www.gymn.tranemo.se/utbildn/3arig/3arig.htm) 
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När möjligheten till sist uppstod att starta ett eget gymnasium var det näringslivsrådet i 
Tranemo som tog initiativet. Rådet arbetade hårt för att förmå kommunen att fatta ett sådant 
beslut. Det var aldrig aktuellt för näringslivet att driva gymnasiet i egen regi, eftersom 
kompetensen att svara för utbildningsverksamhet ansågs finnas hos kommunen och inte i 
näringslivet. Hur den nya skolan skulle organiseras hade näringslivet inte heller några direkta 
synpunkter på, utan intresset fokuserades på gymnasiets innehåll, dvs. vilka program och 
kurser som skulle erbjudas. 
 
I de lokala diskussionerna om en egen gymnasieskola kan ett antal motiv identifieras, som 
hade betydelse för skolans tillkomst. 
 
• En egen gymnasieskola bidrar till att fler arbetstillfällen skapas inom den begränsade 

tjänstesektorn inom kommunen. För en liten kommun är varje arbetstillfälle värt mycket. 
 
• Kommunen får ett tillskott av lärare med akademisk utbildning, vilket anses vara positivt 

med tanke på dess låga utbildningsnivå. Om det finns en gymnasieskola ökar även 
möjligheterna att kunna erbjuda ett bredare utbud av komvuxutbildningar. Vissa 
administrativa samordningsvinster mellan gymnasieskolan och komvux kan också göras.  

 
• För det stora flertalet elever minskar reseavstånden och det är lättare att motivera 

människor att utbilda sig om de inte behöver åka så långt. Istället för att pendla till 
grannkommunerna finns gymnasieskolan på betydligt närmare avstånd. Det bör dock 
påpekas att elever som är bosatta i kommunens perifera delar i vissa fall fick längre 
skolväg än tidigare. 

 
• Kommunens kostnader för resor och inackordering blir lägre med en egen gymnasieskola. 
 
• Den arbetsplatsförlagda utbildningen (APU) bidrar till att kontakterna mellan skolan och 

ortens näringsliv utvecklas.  
 
• För de lokala näringsidkarna är det en fördel att ungdomarna blir kvar i kommunen i tre år 

till, istället för att inackorderas i någon av grannkommunerna. Risken att de lämnar 
kommunen för gott är större om de redan i gymnasieåldern flyttar till en annan kommun.  

 
• Det skapas ökade möjligheter att erbjuda framtidens arbetskraft en utbildning som är 

bättre anpassad till det lokala näringslivets krav. 
 
• Med en egen gymnasieskola blir kommunen attraktivare att flytta till och bo i, både för 

företag och människor. Detta gynnar inte bara kommunen utan är också till fördel för 
företagens personalrekrytering. En egen gymnasieskola blir ytterligare en pusselbit i det totala 
kommunala utbudet av service och tjänster. Exempel på andra viktiga attraktionsfaktorer 
kan vara goda kommunikationer, samt tillgång till barnomsorg, bostäder och kulturutbud. 

 
• Övergången från grundskola till gymnasium underlättas om båda finns i samma kommun.  
 
• I och med att byggandet av en ny gymnasieskola är en så pass viktig fråga för det lokala 

näringslivet är det rimligt att anta att detta också förenklar arbetet med att finna APU-
platser för eleverna. Även i andra avseenden borde det finnas ett intresse hos det lokala 
näringslivet att ställa upp och hjälpa den nya skolan med exempelvis olika typer av 
sponsring.  
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• Frågan påskyndades dessutom av att Ulricehamns kommun hade planer på att bygga ut sin 
gymnasieskola och ville därför veta om Tranemo skulle starta en egen. Ett sådant projekt 
skulle självklart få återverkningar på elevantalet i Ulricehamn eftersom antalet elever från 
Tranemo då skulle minska. Denna förfrågan bidrog till att det blev aktuellt att ta ställning. 

 
Beslutet att starta en egen gymnasieskola fattades i oktober 1993 och mindre än ett år senare 
var verksamheten i gång med 110 elever under det första läsåret. Det fanns en viss oenighet 
bland de kommunala politikerna kring projektet, men det gällde dess tidsplan och inte frågan 
om kommunen skulle ha en egen gymnasieskola eller ej. Redan från början bestämdes att 
näringslivssamarbete skulle vara en viktig del av verksamheten. Överhuvudtaget är det 
mycket sällan som politikerna i Bildningsnämnden har olika uppfattningar. Allt som oftast är 
man överens både över parti- och blockgränser. 
 
För en liten kommun var det inte möjligt att erbjuda samtliga 16 nationella gymnasieprogram 
och därför var det nödvändigt att göra ett urval. Detta baserades bland annat på en 
undersökning av tranemoelevernas gymnasieval de senaste 10 åren. Även det lokala 
näringslivsrådet deltog aktivt i diskussionerna. Ett resultat blev att ett speciellt lokalt 
gymnasieprogram - Transport och service (TPS) - inrättades. Ett annat blev att näringslivet 
lovade att ta emot APU-elever.  
 
TPS-programmet är specialdesignat för att passa de lokala arbetsgivarnas önskemål. Enkelt 
uttryckt är det en blandning av kurser från de nationella industri- och elprogrammen. 
Programmet saknar grenar eller inriktningar, vilket innebär att alla elever läser samma kurser 
under de tre åren. Kurserna omfattar bland annat verkstadsteknik och elteknik samt 
obligatoriska kärnämnen.21 Syftet med programmet är inte att utbilda specialister utan 
satsningen görs på kärnämnen och allmänkompetens. Som tidigare nämnts skall minst 15 
veckor ägnas åt APU på de nationella programmen. På TPS-programmet avsätts däremot 20 
veckor22. Det lokala facket ville att eleverna även skulle garanteras en anställning av 
näringslivet efter avslutad examen, vilket dock arbetsgivarna motsatte sig. 
 
Samarbetets institutionella former 
I Tranemo finns det tre fora för samarbetet; nämligen det lokala näringslivsrådet, skola- och 
arbetslivsgruppen samt handledarträffarna. 
 
Det lokala näringslivsrådet 
På initiativ av företag i kommunen bildades 1990 ett lokalt näringslivsråd, bestående av åtta 
näringslivsföreträdare samt kommunalrådet och kommunchefen. Syftet var att underlätta 
diskussioner mellan det lokala näringslivet och kommunledningen kring det gemensamma 
intresset av en fungerande lokal arbetsmarknad. Näringslivets inflytande ansågs bli större om 
man har gemensamma ståndpunkter än om varje företag på egen hand försöker påverka 
kommunen. Att rådet bildades just vid denna tidpunkt beror enligt de intervjuade 
näringslivsföreträdarna på att det var då som SAF lade fast sin policy att organisationen inte 
skall ha några ledamöter i offentliga styrelser och nämnder.  

                                                 
21 Det finns åtta obligatoriska kärnämnen inom den svenska gymnasieskolan; svenska eller svenska som 
andraspråk, engelska, samhällskunskap, religionskunskap, matematik, naturkunskap, idrott och hälsa samt 
estetisk verksamhet (gymnasieförordningen 1 kap. 2 §). 
22 En vecka motsvarar 24 timmar av undervisning i skolan, det totala antalet timmar som skall ägnas åt APU 
uppgår till 360. APU i Tranemo motsvarar med andra ord totalt 480 timmar skolundervisning. Bestämmelser om 
hur mycket tid som skall ägnas åt APU framgår av gymnasieförordningen 5 kap. 18 §. 
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Rådet är ett informellt organ, men i praktiken görs överenskommelser mellan ledamöterna. De 
formella besluten fattas dock i andra sammanhang i respektive företag eller i ett kommunalt 
organ. Rådets betydelse understryks av att kommunalrådet och kommunchefen är ledamöter. 
 
Av de sju största privata arbetsgivarna i kommunen finns fem representerade i rådet. De tre 
största företagen har alla varsin representant. Med andra ord finns en betydande andel av de 
viktigaste företagen med. Ytterligare personer inbjuds till mötena beroende på vad som skall 
behandlas. När gymnasiefrågor diskuteras brukar rektorn vara med, när arbetsmarknadsfrågor 
utgör temat deltar representanter från länsarbetsnämnden och arbetsförmedlingen etc. 
 
Ledamöterna i rådet kommer inte från den absoluta toppnivån inom företagen utan utgörs 
främst av tjänstemän som arbetar med personalfrågor. De högsta cheferna deltar bara om det 
rör sig om något ärende av mycket hög prioritet och dignitet. Ordförandeskapet i rådet roterar 
mellan ledamöterna och även mötesplatsen varierar från gång till gång. 
 
Rådet väljer själv vad som skall diskuteras vid sammanträdena. Vid varje möte bestäms temat 
för nästa. Det är inte bara skolfrågor som diskuteras, utan även annat branschövergripande 
som kan vara av intresse för företagarna i kommunen. Intervjuade näringslivsföreträdare anser 
att politikerna oftast är lyhörda för de önskemål som näringslivet för fram. Kritik riktas dock 
mot att kommunen är dålig på att ta egna initiativ till förändringar. Politikerna uppges också 
vara väl medvetna om vilken betydelse näringslivet har för kommunens utveckling.  
 
Kommunen står för den lilla administration som behövs (utskick av kallelser och utskrift av 
minnesanteckningar från mötena). Rådet har i sig självt har inga pengar och sålunda ingen 
ekonomisk administration. Kostnader för arrangemang betalas direkt av de inblandade företagen. 
Gruppen stöds av SAF i Göteborg som medverkar med en representant när detta anses påkallat.  
 
Skola- och arbetslivsrådet 
Ett annat forum där näringsliv och skola möts är det så kallade Skola- och Arbetslivsrådet 
(SA-rådet). SA-rådet består av sex ledamöter; en näringslivsrepresentant, ordföranden i 
Bildningsnämnden, chefen för arbetsförmedlingen, en LO-representant, en Syo-konsulent 
samt kommunens personalchef. Näringslivsrepresentanten ingår också i det lokala 
näringslivsrådet.  
 
Gruppen bildades redan 1977, men kallades då SSA-rådet. Dessa var obligatoriska i alla 
kommuner. Gruppen hade ganska många ledamöter eftersom det vara många intressen som 
skulle företrädas. Från början handlade det om att ordna och organisera arbetslivskontakter. 
De flesta stora kommuner hade dessutom en motsvarighet inom förvaltningen i form av SSA-
avdelningar. 
 
1990 ombildades rådet till en referensgrupp, med färre ledamöter. I gruppen diskuteras mest 
grundskolefrågor, men även gymnasiefrågor berörs. Frågorna är genomgående mycket 
konkreta. Exempelvis planeras studiebesök i vård och industri för årskurs nio och i övrigt 
diskuteras praons23 syfte, uppläggning och förläggning i tid. Ledamöterna får t.ex. också veta 
vilken arbetsmarknadsinformation som ges till avgångsklasserna, samt får information om 
och gymnasieskolans utveckling. APU diskuteras inte så ofta, eftersom detta främst behandlas 
på de handledarträffar som skolan arrangerar. 
                                                 
23 Prao står för praktisk arbetslivsorientering och utgör den praktik ute i arbetslivet som alla grundskoleelever 
genomgår. Den har med andra ord ingenting med gymnasieskolan att göra. 
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Några formella beslut fattas inte, men överenskommelserna bekräftas i andra beslutsfora. 
Rådet sammanträder 2-3 gånger per år och mötena protokollförs. 
 
Handledarträffarna 
Kontakter mellan gymnasieskolan och det lokala näringslivet i Tranemo förekommer också 
vid de handledarträffar som skolan arrangerar vid minst två tillfällen per år. Mötena äger rum 
programvis och alla APU-handledare kallas. APU utgör träffarnas huvudpunkt, men det 
närmare innehållet kan variera. Återkommande diskuteras vilka förkunskaper eleverna skall 
ha när de kommer ut på APU samt vad de skall lära sig under denna tid i företagen. 
Naturligtvis träffar även lärarna varje handledare individuellt under APU-tiden i syfte att följa 
hur den enskilde eleven sköter sig. 
 
Handledarna representerar inte i första hand sina företagsledningar utan utses utifrån att de är 
intresserade av att hjälpa en elev att ta sina första steg i yrkeslivet. De personer som deltar vid 
handledarträffarna är inte samma personer som ingår i det lokala näringslivsrådet. 
 
Konkreta uttryck för samarbete 
De konkreta uttrycken för samarbete mellan skola och näringsliv kan summeras på följande 
sätt.  
 
• Näringslivet tar emot APU-elever. Dessutom ägnas mer tid åt APU än vad 

gymnasieförordningen föreskriver, dvs. den sammanlagda tid som eleven tillbringar ute i 
företagen är längre än vad elever på andra program och i andra kommuner erbjuds. 
Näringslivet gör alltså ett större åtagande än vad som är normalt. I en liten kommun som 
Tranemo känner arbetsgivarna ett ansvar för kommunen och dess ungdomar. De hjälper 
också varandra när det behövs, eftersom de vet att alla på ett eller annat sätt drabbas om 
ett företag får problem. Bland företagen i kommunen finns med andra ord en typ av vi-
anda som knappast har någon motsvarighet i större kommuner. 

 
• Alla elever i nionde klass bjuds in till studiebesök hos industriföretagen och får 

information om hur det är att arbeta inom industrin. Syftet är dels att locka elever till TPS-
programmet, dels att försöka tvätta bort den ”smutsstämpel” som industriarbete alltjämt 
dras med. 

 
• Under läsåret 1996/97 inleddes ett projekt som syftar till att skapa näringslivskontakter för 

lärare i teoretiska ämnen. Varje lärare skall få en kontaktperson i näringslivet. Dessa två 
skall sedan besöka varandra under två halvdagar på respektive arbetsplats.  

 
• Det lokala näringslivet i Tranemo ger i första hand sommarjobb till eleverna på TPS-

programmet, även om någon garanti inte finns. TPS-elevernas förtur har i vissa fall skapat 
konflikter på företagen då en del anställda med barn som inte går på TPS känt sig 
förbigångna. 

 
• Företagen bidrar med viss sponsring i form av material, kablar, overaller m.m., men även 

någon enstaka maskin. Större delen av skolans maskinpark är dock inköpt med 
kommunala medel. Skolans allra första sponsor var dock inget företag utan Svenska 
Kyrkan, som skänkte en klassuppsättning biblar.  

 



 41

• Näringslivet delar varje år ut fjorton stipendier som belöningar för bra examensarbeten. 
Det sammanlagda stipendiebeloppet uppgår till 27 000 kr.  

 
• Ett av företagen i kommunen förmedlade kontakt med en tysk skola som gymnasieskolan 

nu har utbyte med. Syftet var dels att tillämpa ett främmande språk, dels att öka 
kunskaperna om andra länder och kulturer.  

 
• När TPS-programmet utformades var företagen med från början och aktivt påverkade 

vilka kurser som skulle ingå i programmet. 
 
Samarbetet är således inte begränsat till att ordna APU-platser. Även i övrigt sker ett givande 
och tagande mellan de olika parterna, varigenom skolan får tillgång till olika typer av 
resurser, medan näringslivet ges möjlighet till inflytande. Företagen får också en 
arbetskraftsresurs i form av elever som utför ett visst arbete samtidigt som de testas för en 
eventuell framtida anställning.  
 
Motiv för samarbete 
Näringslivets motiv för samarbete med kommunen kring startandet av en ny gymnasieskola 
har redan berörts. En sådan skulle långsiktigt säkra tillgången på arbetskraft samt ge företagen 
möjlighet att påverka utbildningens och kursernas innehåll, och därmed arbetskraftens 
grundkompetens. Samarbetet har också betingats av att näringslivet ville skapa en 
gynnsammare bild av industriarbetet, för att även därigenom underlätta rekryteringen av 
arbetskraft. 
 
Att ta emot APU-elever skulle i förstone kunna ses som enbart en belastning för 
arbetsgivaren. Men även för detta finns starka motiv. Eleverna brukar alltid kunna bidra med 
något, utan att kostnader i form av lön och avgifter uppstår. APU ger också möjlighet att testa 
elevens kapacitet och följa hur hon/han sköter sig och fungerar i umgänget med 
arbetskamraterna. Vissa möjligheter att lära upp eleven under APU utan någon lönekostnad 
ges också. APU kan även bidra till att de anställda som engagerar sig som handledare och 
känner ett ansvar för eleverna stärks i sin uppfattning att de faktiskt har kunskaper och 
erfarenheter som de kan bidra med. De utvecklas därmed själva i sina yrkesroller, vilket är till 
gagn även för företaget. Företagen känner dessutom ett samhällsansvar och vill bidra till att 
ge ungdomar från orten en positiv social utveckling. 
 
Även kommunen och gymnasieskolan har motiv för samarbete med näringslivet. 
Möjligheterna att erbjuda eleverna den APU-tid de har rätt till ökar. Nära och täta kontakter 
med näringslivet leder till bättre kvalitet på APU genom att skolan kan tydliggöra vilka krav 
och förväntningar som ställs på en arbetsgivare som tar emot APU-elever. Sammantaget gör 
detta den egna gymnasieskolan attraktivare, och därmed ökar möjligheterna att rekrytera 
elever till utbildningsplatserna. Därmed kan också kommunens kostnader för interkommunala 
ersättningar minska.  
 
Ett viktigt motiv för kommunen att samarbeta med näringslivet kring gymnasieskolan utgörs 
av dess näringspolitiska betydelse. Hög utbildningskvalitet gör det lättare att få fler familjer 
att flytta till Tranemo och att sätta stopp för den utflyttning som präglat kommunen. 
Gymnasieskolan blir med detta resonemang en komponent i det kommunala serviceutbudet. I 
den näringspolitiska strategi som kommunfullmäktige enhälligt antagit sägs: 
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…att Tranemo förblir en attraktiv kommun att bo och verka i, att skapa goda 
förutsättningar för såväl kommuninvånare som nyetablerade och befintliga företag. 
Kommunens grundläggande uppgift är att erbjuda en väl fungerande kommunal service, 
såsom bra skola och barnomsorg, ett varierat utbud av bostäder, teknisk och social 
service, ett varierat kulturutbud, en utbyggd infrastruktur m.m. (Tranemo kommun 1998 s. 2). 

 
Flera av de intervjuade understryker också att en egen gymnasieskola ingår i en strävan att 
utveckla kommunen och göra den mer attraktiv för människor och företag. Detta sker bl.a. 
genom att den bidrar till en höjning av utbildningsnivån hos arbetskraften. Dessa mål delas av 
aktörer både från näringslivet och skolan. Nära kontakter med näringslivet bidrar också till att 
skolan kan leva upp till de målsättningar om samarbete som finns både i den lokala 
skolplanen och i den nationella läroplanen. Det går heller inte att bortse ifrån att samarbetet 
tillför skolan vissa ekonomiska resurser i form av pengar och material, men det bör 
understrykas att värdet av dessa medel är marginellt. Tillskottet skall nog främst ses som en 
vänlig gest från näringslivet.  
 
Avslutande diskussion och analys 
I fallet Tranemo är många aktörsrepresentanter inblandade i samarbetet mellan 
gymnasieskolan och det lokala näringslivet. De viktigaste är naturligtvis gymnasieskolans 
rektor samt olika representanter för näringslivet och då främst de som är ledamöter i 
kommunens näringslivsråd. Det kan dock konstateras att de som sitter med i näringslivsrådet i 
första hand representerar sig själva och det företag som de arbetar för. Det finns visserligen en 
lokal företagsförening, men den är inte aktiv. Genom att näringslivsrådet samlar alla större 
företag har den dock många av den lokala företagsföreningens funktioner. Även i Tranemo 
går det att identifiera ett antal nyckelpersoner i näringslivet, vars drivkraft är viktig för 
samarbetet. 
 
Kommunens kontakter med näringslivet kring gymnasieskolan sköts främst av rektor. Även 
kommunalrådet och kommunchefen deltar, genom de kontakter som sker i det lokala 
näringslivsrådet. Däremot ingår varken Bildningsnämndens ordförande eller någon av dess 
övriga ledamöter i någon grupp som hanterar dessa frågor. Ordföranden sitter visserligen med 
i skola-arbetslivsrådet, men detta arbetar nästan bara med grundskolefrågor. 
 
Att samarbetsfrågan har en undanskymd roll i Bildningsnämnden hänger samman med att 
frågan inte är kontroversiell och att målstyrning tillämpas. Politikerna lägger sig inte i 
detaljer, utan överlåter till rektor att sköta detta. När rektor anställdes var kompetens för att 
driva samarbete med näringslivet ett viktigt krav.  
 
Samarbete mellan gymnasieskolan och näringslivet diskuteras framför allt på näringslivs-
rådets möten men även på handledarträffarna, där framför allt APU behandlas. Dessutom 
förekommer rikligt med enskilda kontakter mellan rektorn och representanter för näringslivet. 
Istället för att kanalisera allt samarbete genom ett speciellt organ har man i Tranemo valt att 
utnyttja flera grupper, men också att arbeta mer informellt. För en utomstående blir det 
emellertid svårt att avgöra var besluten till sist fattas. Att informella överenskommelser görs 
vid de olika mötena står klart, men de formella besluten verkar i mångt och mycket fattas av 
tjänstemän, nämligen gymnasieskolans rektor respektive tjänstemän på ledande positioner i 
företagen. 
 
Samarbetsklimatet gynnas av att det finns en samstämmig uppfattning att alla i kommunen är 
beroende av varandra och att om exempelvis något företag går i konkurs så berörs alla i 
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kommunen av detta. Därför samarbetar företagen inte bara kring gymnasieskolan utan också 
ibland i andra frågor. Samarbetet företagen emellan underlättas av att de flesta inte är 
konkurrenter, utan att de istället verkar inom var sin nisch. 
 
En aktör som överhuvudtaget inte finns med i samarbetet mellan gymnasieskolan och 
näringslivet är det lokala branschfacket. De fackliga organisationerna svarar visserligen för 
skolinformationsträffar, men utöver det finns inget samarbete mellan fack och gymnasieskola. 
När diskussionerna om den nya gymnasieskolan initierades var de fackliga organisationerna 
med, men allt eftersom diskussionerna fördjupades upplevde facket att man inte riktigt fick 
gehör för sina synpunkter och därmed svalnade också intresset. Till skillnad från många andra 
kommuner saknas yrkesråd i Tranemo, vilket annars vore en naturlig plattform för facket att 
påverka samarbetets utformning och innehåll. Inte heller lärare och elever deltar i de 
uppgörelser som träffas mellan skola och näringsliv.  
 
Detta något lösligt organiserade nätverk mellan aktörer som på olika sätt är engagerade i 
arbetet med att skapa ett fungerande samarbete mellan gymnasieskolan och näringslivet kan 
enligt min mening bäst karaktäriseras som en policygemenskap. Utmärkande är ett för 
aktörerna gemensamt intresse för att ett samarbete skall utvecklas. Det finns åtminstone två 
långsiktiga målsättningar för samtliga aktörer, nämligen att Tranemo kommun och dess 
näringsliv skall överleva även på lång sikt och att skolan skall erbjuda eleverna en så bra 
utbildning som möjligt. Syftet är naturligtvis att skapa ett klimat som motverkar utflyttning 
och stimulerar inflyttning till kommunen, att se till att de företag som är verksamma i 
kommunen har bra möjligheter att utvecklas samt att stimulera nya företag att etablera 
verksamhet i kommunen.  
 
Likheterna med vad som brukar betecknas som en policygemenskap kommer också till 
uttryck i att nätverkets funktion i första hand är att förmedla information mellan aktörerna, 
men det träffas också överenskommelser, även om besluten rent formellt fattas i andra 
sammanhang. Det förekommer också ett visst utbyte av resurser mellan aktörerna. Företagen 
tillhandahåller bl. a. pengar och tid för att ta hand om APU-elever. Gymnasieskolan avstår en 
del av sin beslutanderätt över kursers och programs utformning och innehåll. 
  
Med andra ord råder ett ömsesidigt beroende mellan aktörerna i Tranemo. Huvudaktörerna 
har var för sig resurser som motparten gärna vill få del av. Utan dessa har skolan svårt att 
tillhandahålla APU och näringslivet får svårare att rekrytera arbetskraft med rätt utbildning. 
Samarbetet är ett frivilligt åtagande för bägge parter. Det finns därmed också empiriskt stöd 
för den urbana regimteorins förklaringar om varför samarbete uppstår. Men innebär det att det 
finns en regim som styr samarbetet?  
 
Frågan är också om något av de informella nätverk som styr samarbetet i Tranemo kan 
betraktas som lokala regimer. Som visats i kapitel 2 skall sådana innehålla de inom 
policyområdet mest betydelsefulla aktörerna från både privat och offentlig sektor och det skall 
även finnas någon form av relation mellan aktörerna. Samarbetet skall ske på frivillig basis 
och med långsiktiga mål och prioriteringar. Regimen skall kontrollera institutionella resurser 
så att den därmed har en handlingskapacitet. 
 
I Tranemo finns flera informella nätverk med aktörer från privat och offentlig sektor som 
skulle kunna utgöra regimer. I dessa har aktörerna handlingskapacitet och deltagandet är 
frivilligt. Nätverken utgörs av SA-rådet, handledarträffarna samt näringslivsrådet. På 
handledarträffarna deltar inte personer från en tillräckligt hög nivå i företagen och därmed 
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finns inte de viktigaste aktörsrepresentanterna med. I SA-rådet diskuteras sällan frågor som 
har med gymnasieskolan att göra och dessutom ingår inte rektorn i rådet. Att 
aktörsrepresentanter som kontrollerar för samarbetet viktiga institutionella resurser inte finns 
med i rådet medför att det inte uppfyller kraven för att definieras som en regim. Däremot kan 
dessa båda grupper ses som policygemenskaper.  
 
Även det lokala näringslivsrådet har svårt att klara kraven för att definieras som regim. För 
det första saknas viktiga aktörer såsom politikerna i Bildningsnämnden, lärarna och facket. 
Det är visserligen rektor och näringslivet som kontrollerar de mest betydelsefulla 
institutionella resurserna, men det är svårt att hävda att de viktigaste aktörerna finns med när 
lärargruppen inte är representerad. 
  
Att lärarna, Bildningsnämnden och det lokala facket i varierande grad hamnar utanför 
samarbetet och policygemenskapen kan förklaras av samarbetets informella karaktär. Ett mer 
formellt organiserat samarbete som utgår från traditionella programråd skulle antagligen 
medföra att grupper i en mer direkt mening blir involverade i samarbetets innehåll och 
utformning. Det skulle dock också antagligen bli mer tungrott att driva.  
 
För det andra har samarbetet endast pågått sedan 1994, vilket är för kort tid för att kravet på 
långsiktighet skall kunna anses vara uppnått.  
 
Sammanfattningsvis kan det därför konstateras att det i fallet Tranemo gymnasieskola inte går 
att finna några regimer i dess rätta bemärkelse, men att näringslivsrådet ändå kan sägas vara 
av regimliknande karaktär. Detta understryks av att regimteorins förklaringar till varför 
samarbete uppstår är relevanta för detta fall. Däremot kan näringslivsrådet ses som en typ av 
nätverk och då närmast en järntriangel, eftersom det är en ganska sluten grupp med en stark 
sammanhållning. Det har regelbundna möten och en gemensam syn på vad samarbetet 
långsiktigt syftar till. Medlemmarna har var för sig resurser som kan användas för att uppnå 
de gemensamma målen. Man strävar också efter konsensus när de informella 
överenskommelserna träffas. 
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5. Fågelviksgymnasiet i Tibro 
 
Inledning 
Tibro kommun har 10 641 invånare, vilket gör den till nr. 207 i landet mätt efter antalet 
invånare.24 Närmaste större stad är Skövde. Under 90-talet har folkmängden totalt minskat 
med ca 550 personer.25 Kommunfullmäktiges majoritet är sedan många år stabilt borgerlig. 
Kommunalrådsposten innehas av Folkpartiet som länge varit kommunens största borgerliga 
parti.26  
 
Det lokala näringslivet domineras av tillverkningsindustri och det som framför allt tillverkas 
är möbler. Kommunen betecknar sig som Sveriges möbelcentrum. Av de fem största 
företagen27 framställer fyra möbler och inredningar medan det femte är ett transportföretag 
(LBC) som bland annat har möbelindustrin som stor kund. Tibro saknar emellertid stora 
företag utan har endast små och medelstora. 
 
Tabell 5.1 Arbetstillfällenas fördelning i olika näringsgrenar för Tibro kommun respektive riket som helhet. 
Näringsgren Arbetstillfällen i 

kommunen (%) 
Arbetstillfällen i  
Riket (%) 

Skillnad 

Jordbruk, skogsbruk och fiske 2,7 2,2 0,5 
Tillverkning och utvinning 43,1 19,9 23,2 
Energi, vatten och avfall 0,5 1,0 -0,5 
Byggverksamhet 3,2 5,5 -2,3 
Handel och kommunikation 16,4 18,7 -2,3 
Finansiell verksamhet och företagstjänster 3,4 11,5 -8,1 
Utbildning och forskning 7,9 7,8 0,1 
Vård och omsorg 14,6 18,5 -3,9 
Personliga och kulturella tjänster 2,7 6,5 -3,8 
Offentlig förvaltning 3,2 5,7 -2,5 
Ej specificerad verksamhet 2,4 2,7 -0,3 
Totalt 100 100  
 
Källa: SCB (1999b) Kommunfakta Tibro.  
 
Att Tibro är en industrikommun framgår också av sysselsättningsstatistiken (se tabell 5.1). 
Andelen arbetstillfällen inom tillverkning och utvinning är stort, medan de som verkar inom 
offentlig förvaltning, finansiell verksamhet och företagstjänster är betydligt färre. (SCB 1999b)  
 
Tibro avviker också i fråga om medborgarnas utbildningsnivå genom att andelen med 
högskoleutbildning är mindre och andelen med enbart grundskoleutbildning är högre än i riket 
som helhet (SCB 1999b). Detta hänger samman med att det åtminstone tidigare fanns ganska 
gott om industrijobb, vilket gjorde att det inte var nödvändigt att utbilda sig för att kunna 
erhålla ett arbete. Med industri- och småföretagartraditionen följer också en traditionell syn på 
utbildning bland befolkning och företagare. Erfarenhet betonas före utbildning och det har 
länge ansetts viktigare att få ett jobb än att utbilda sig. (jfr. Johansson 1995 s. 16). 

                                                 
24  http://www.scb.se/befovalfard/befolkning/befstor/befarlig/befarligkomtab.asp Folkmängd den 31 december 
1999. 
25 http://www.scb.se/statistik/be0101/Be0101tab11kommun.asp Folkmängden i Sveriges kommuner 1950 - 2001 
26 Partierna som finns representerade i kommunfullmäktige är (med antalet mandat inom parentes) 
Socialdemokraterna (13), Folkpartiet (7), Moderaterna (5), Kristdemokraterna (4), Centerpartiet (3) samt 
Vänsterpartiet (3). Miljöpartiet fick inte tillräckligt stort antal röster för att erhålla något mandat 
(http://www.tibro.se/kommun/mandat99.htm). 
27 Det största företagen är: Tibro kontorsmöbler (219 anst), iab inredningar (140 anst), Forbo forshaga (135 anst), 
Recta möbler (120 anst) samt LBC (66 anst). (Tibro kommun) (http://www.foretagsfakta.se/db/index.whtml) 

http://www.scb.se/scbswe/borhtm/folk98sw.htm
http://www.scb.se/statistik/be0101/Be0101tab11kommun.asp
http://www.tibro.se/kommun/mandat99.htm
http://www.foretagsfakta.se/db/index.whtml
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Flera av de intervjuade uppger dock att det skett ett trendbrott i detta avseende under de 
senaste åren. Efter att många av ledarna för småföretagen i möbelbranschen gått i pension har 
en ny generation tagit över, som tydligare betonar vikten av utbildning och som ser fördelarna 
med att samarbeta med gymnasieskolan. För den nya generationen är design, 
produktutveckling och marknadsföring viktiga komponenter för företagets fortlevnad. Den 
äldre generationen betonade snarare själva produktionen.  
 
En av svårigheterna i Tibro är att många företag är små och i viss mån också konkurrenter, 
vilket bidrar till en något avvaktande hållning när det gäller att samarbeta med skolan. En 
utbredd uppfattning var tidigare att det fanns en risk att ett sådant samarbete skulle medföra 
att konkurrenterna fick reda på affärshemligheter. Även i detta avseende har det enligt de 
intervjuade skett en attitydförändring som framför allt gäller synen på vilka som utgör 
konkurrenter. Allt fler betraktar företag i andra länder som de allvarligaste konkurrenterna och 
inte grannföretagen i kommunen. Ett konkret uttryck för detta är att företagen hade en 
gemensam Tibromonter på den stora möbelmässan 1998. 
 
Tibros enda gymnasieskola är Fågelviksgymnasiet. Den invigdes i början av 1980-talet och 
har ca 700 gymnasieelever och ca 250 komvuxelever.28 Skolan har 80 anställda, av vilka ca 60 
arbetar som lärare. Fågelviksgymnasiet har många program, men de flesta har bara ett litet 
antal elever. 
 
Totalt har skolan elva gymnasieprogram29. Träprogrammet är specialutformat och det finns 
också möjlighet att med vissa begränsningar komponera ett eget individuellt program. Även 
det nationella individuella programmet ges.30 De program som motsvarar de som jag valt att 
studera i denna fallstudie är träprogrammet, byggprogrammet och elprogrammet. Något 
industriprogram finns inte, utan en gren på träprogrammet liknar det nationella 
industriprogrammets trägren. På byggprogrammet finns bara en gren och den kallas hus och 
anläggning, inom grenen kan eleven välja att fördjupa sig i snickeri eller betonggjutning. På 
elprogrammet finns två grenar att välja på; elektronik och installation. 
 
Skolans ledning utgörs av en gymnasiechef och tre underlydande rektorer. En har ansvar för 
komvux, en för SP, EP och HP31, samt en för övriga yrkesförberedande program. Rektorerna 
har var för sig både personalansvar och elevansvar. 
 
Skolan kan inte själv fritt disponera sina resurser. Dess budget fastställs även i fråga om 
detaljer av barn- och utbildningsnämnden, som därmed låser medel för vissa ändamål. I 
praktiken har dock skolledningen möjligheter att omföra resurser. När man ansökt om att få 
använda resurserna på annat sätt än vad budgeten anger är det ytterst ovanligt att nämnden 
avvisat detta. Skolledningen anser dock att det vore önskvärt att övergå till ett system med 
skolpeng, varigenom skolan skulle få en pott med pengar som fritt kan användas för de 
kostnader den har. 
 
                                                 
28 http://www.utbildning.tibro.se/fagelvik/Gymchf/Index-Gymchf.htm
 29 Programmen som erbjuds är följande: Naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, handels- 
och administrationsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, medieprogrammet, fordonsprogrammet, 
byggprogrammet, specialutformade träprogrammet, elprogrammet, samt det estetiska programmet. Skolan är 
också ett idrottsgymnasium med inriktning mot motocross. 
(http://www.utbildning.tibro.se/fagelvik/Program/Index-Program.htm) 
30 http://www.utbildning.tibro.se/fagelvik/Program/Index-Program.htm
31 SP = Samhällsvetenskapsprogrammet, EP = Estetiska programmet, HP = Handels- och 
administrationsprogrammet.  

http://www.utbildning.tibro.se/fagelvik/Gymchf/Index-Gymchf.htm
http://www.utbildning.tibro.se/fagelvik/Program/Index-Program.htm
http://www.utbildning.tibro.se/fagelvik/Program/Index-Program.htm
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På Fågelviksgymnasiet går inte bara elever från Tibro, utan även från grannkommunerna Hjo 
och Karlsborg.32 De tre kommunerna har ett samverkansavtal som bland annat reglerar hur 
samarbetet mellan dem skall organiseras. Det finns två gemensamma samrådsorgan, det stora 
och det lilla rådet.33 I dessa sitter representanter för de tre kommunerna och här diskuteras 
gymnasieskolans verksamhet. Framför allt är syftet med dessa organ att de två kommuner 
som skickar elever till Tibro skall ges möjlighet att påverka vilka utbildningar som skall 
erbjudas och vilka inriktningar dessa skall ha. 
 
Samarbetet mellan skola och näringsliv i Tibro tog fart i samband med den senaste 
gymnasiereformen. I och med denna utökades antalet program som krävde APU som en del 
av utbildningen och enda sättet att anskaffa APU-platser är att samarbeta med näringslivet. 
Tidigare hade bara byggprogrammet samt handels- och kontorsprogrammet obligatorisk 
praktik.  
 
Det finns inga speciella medel avsatta för samarbete med näringslivet. Eventuella kostnader 
som uppstår för detta får istället tas från de övriga anslag som skolan får. Det som kostar är 
främst den arbetstid skolans personal lägger ned för att få samarbetet att fungera.  
 
Gymnasieskolan som en lokal utbildningsresurs 
Som tidigare påpekats är utbildningsnivån i Tibro låg i jämförelse med många andra 
kommuner. Detta är kanske inte något större problem för de små möbeltillverkarna, som ser 
mycket av tillverkningen som ett hantverk, men för kommunen som helhet medför bristen på 
välutbildad arbetskraft svårigheter att locka till sig nya företag. Att höja befolkningens 
utbildningsnivå för att underlätta näringslivets utveckling är med andra ord viktigt och i detta 
arbete är den egna gymnasieskolan en nyckelresurs. 
 
Att lokal utbildningspolitik och näringspolitik nästan sammanfaller illustreras av att när 
kommunen bildade ett trätekniskt centrum (TTC) lades detta organisatoriskt inom 
kommunstyrelsens ansvarsområde eftersom det ansågs vara en del av den kommunala 
näringspolitiken. TTC sysslar bland annat med fortbildning och en av rektorerna vid 
Fågelviksgymnasiet är chef för enheten. Enheten samnyttjar lokaler, utrustning, lärare och 
ledare med gymnasieskolan, som alltså barn- och utbildningsnämnden ansvarar för.  
 
Skolplanen anger ett antal målsättningar för samarbetet mellan gymnasieskolan och 
näringslivet. Bland annat slås programmets grundsyn fast: Utbildningsprogram som kan 
bredda kommunens näringsliv bör ägnas speciell uppmärksamhet (Tibro kommun 1995 s. 2). 
Detta framkommer också i vision 201134 för Tibro kommun av vilken bl. a. framgår att 
utbildningsutbudet skall anpassas till det lokala näringslivet. Det finns alltså en idé om att 
skolan skall vara en resurs som kan hjälpa till i arbetet med att skapa en positiv utveckling i 
kommunen. Kommunledningen vill utveckla näringslivet genom att bygga vidare på den 
småföretagartradition som finns i kommunen, men vill samtidigt bredda näringsstrukturen 
genom att även satsa på andra branscher än möbelsnickeri.  
 

                                                 
32 Även Skövde kommun bidrar med några elever på grund av de har fullt elevantal på sina egna 
gymnasieskolor, men kommunen är inte med i de samrådsorgan som Tibro, Hjo och Karlsborg har bildat. 
33 Det stora rådet består av kommunstyrelsens och barn- och ungdomsnämndens presidium från var och en av 
kommunerna, totalt tolv personer. Det lilla rådet består endast av ordföranden i barn- och ungdomsnämnden 
samt cheferna för barn- och ungdomsförvaltningarna i de tre kommunerna, totalt sex personer.  
34 I vision 2011 beskriver kommunen hur den ser på sin egen långsiktiga utveckling och vilka mål som man skall 
arbeta för att uppnå. (http://www.tibro.se/kommun/verksamhet/vision.htm) 
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Det finns också en önskan att yrkesråden skall ges större möjligheter att påverka 
utbildningarnas innehåll och uppläggning, vilket indirekt innebär att det lokala näringslivet 
ges ett större inflytande (Tibro kommun 1995). Denna överföring av inflytande till det lokala 
näringslivet motiveras med att det är viktigt för en liten kommun att vara extra lyhörd för 
näringslivets önskemål, eftersom man saknar den mångfasetterade arbetsmarknad som en 
större stad har. Om Tibro kommun kan tillse att den nya arbetskraften har en utbildning som 
väl passar näringslivets önskemål, minskar det risken för att företagen flyttar sin verksamhet 
till en annan större kommun. Dessutom kan en kommun som har rykte om sig att vara positivt 
inställd till näringslivets önskemål också locka till sig nya företag. Ytterligare en fördel med 
en näringslivsanpassad utbildning är dess förmåga att attrahera elever eftersom dessa vet att 
de kan få jobb på hemorten efter avslutad skolgång.  
 
Ett bra exempel på en näringslivsanpassad utbildning är det specialutformade programmet 
inom träteknik. I samband med den senaste gymnasiereformen ersattes den trätekniska linjen 
av en träinriktad gren på det nationella industriprogrammet. Därmed sänktes dess status och 
färre elever sökte till programmet, vilket på sikt bedömdes innebära att företagen kunde få 
rekryteringsproblem. Det blev så småningom uppenbart att något måste göras för att undvika 
en nedläggning av programmet. Skolan samlade därför ihop representanter från traktens 
möbelföretag för att diskutera möjliga åtgärder. Naturlig samtalspartner var möbelföretagens 
gemensamma intresseorganisation, Tibro Förenade Möbelindustrier (TFM). Till en början var 
intresset ganska svalt, men efter ytterligare något möte växte intresset bland företagarna. En 
arbetsgrupp med representanter för skola och näringsliv tillsattes med uppgift att studera den 
svaga rekryteringen och föreslå åtgärder. 
 
Lösningen blev att industriprogrammet lades ned och ersattes av ett helt nytt lokalt utformat 
och anpassat gymnasieprogram med två grenar; en treårig gren med inriktning mot träteknik 
och en högskoleförberedande fyraårig gren med inriktning mot teknik och naturvetenskap. 
Utgångspunkten för detta nya träteknikprogram var det gamla industriprogrammet. Redan när 
eleven påbörjar sina studier på programmet väljer denne inriktning.  
 
Att det blev två grenar beror på olikheter i behov hos företagen. Några ville ha personer med 
utbildning mot mer hantverksmässigt snickeriarbete, dvs. en produktion som sköts av 
anställda som använder verktyg och maskiner som hjälpmedel. Andra företag behöver 
processtekniker, vars uppgift är att övervaka att maskinerna som utför arbetet fungerar som de 
ska. Vilken typ av arbetskraft som behövs kan förenklat sägas bero på om företaget i första 
hand satsar på hög kvalitet eller hög kvantitet.  
 
Kursplanerna för detta program utformades av yrkesrådet, där både skola och näringsliv är 
representerade.  
 
Samarbetets institutionella former 
Den tydligaste institutionella formen för samarbetet mellan skola och näringsliv utgörs av 
yrkesråden. Det finns ett råd knutet till varje yrkesförberedande program. I dessa finns 
representanter för det lokala näringslivet, branschfacket, skolledningen, barn- och 
utbildningsnämnden (BUN) och yrkeslärarna. Dessutom ingår SYO-konsulenten i samtliga 
yrkesråd. På bygg- respektive elprogrammet är en av branschrepresentanterna ordförande. På 
det nya träteknikprogrammet är rektor ordförande i yrkesrådet. Mötena äger oftast rum i 
skolans lokaler, men på träteknikprogrammet förekommer det att man istället sammanträder 
hos något av de representerade företagen. Yrkesråden träffas en gång per termin. 
 



 49

I varje yrkesråd ingår en ledamot från Tibro kommuns Barn- och utbildningsnämnd. Dennes 
främsta uppgift är att utgöra en länk mellan nämnden och rådet. På nämndssammanträdena 
finns en speciell punkt på dagordningen där de som representerar nämnden i olika 
sammanhang kan rapportera vad som diskuterats. Det finns ett starkt stöd både i nämnden och 
i kommunstyrelsen för det samarbete som bedrivs och den politiska enigheten i denna fråga är 
stor, vilket den för övrigt uppges vara i de flesta frågor som nämnden behandlar.  
 
Yrkesråden har inga egna ekonomiska resurser. Om olika initiativ och projekt kostar pengar 
krävs det att någon eller några av de representerade parterna tar från sina egna medel för att 
täcka kostnaderna. Formellt kan yrkesrådet inte fatta några beslut utan är endast rådgivande, 
men i praktiken gör skola och näringsliv överenskommelser som sedan bekräftas genom 
formella beslut i andra sammanhang.  
 
Sättet att utse branschrepresentanter varierar. Ibland tar skolan kontakt med personer som 
anses lämpliga, ibland lämnas rekommendationer från en branschorganisation om vem eller 
vilka som de vill ha. Genomgående är dock rekryteringsförfarandet en högst informell 
process. Av de studerade programmen är det svårast att hitta intresserade bransch-
representanter på elprogrammet. De lokala företagen i branschen är genomgående små, vilket 
gör att företagarna inte har någon som kan täcka upp för dem när de är frånvarande. 
 
På yrkesrådens sammanträden diskuteras det mesta som har med programmet att göra. APU 
är naturligtvis ett ämne som ofta behandlas. Diskussionen gäller möjligheterna att anskaffa 
platser, hur det går för de elever som är ute på APU, hur de företag som har APU-elever 
upplever att det fungerar, vilka eventuella problem som uppstått, om det finns kunskaper som 
eleverna inte har, men borde ha haft innan de åker ut på APU, mm. Även branschläget är uppe 
till diskussion: Hur ser konjunkturen ut i branschen - lokalt, nationellt, internationellt? Hur ser 
möjligheterna ut att få jobb efter avslutad utbildning? Hur påverkas framtida antagningar till 
programmet och möjligheter att anskaffa APU-platser, mm.? Läget i skolan diskuteras också: 
Hur fungerar undervisningen? Hur sköter sig eleverna? I vilket skick är utrustningen? Är det 
någon maskin eller dylikt som behöver införskaffas eller renoveras? Även programmets 
innehåll, dvs. vad eleverna lär sig och borde lära sig, tas upp ibland.  
 
APU 
Ett av skolans främsta motiv för att samarbeta med näringslivet är att det är det enda sättet att 
få tillgång till de APU-platser som behövs. På träteknikprogrammet är detta inget problem 
eftersom företagen har garanterat alla elever plats, men på de andra programmen finns inga 
sådana garantier.  
 
På elprogrammet är det svårare. De centrala branschorganisationerna har varit mycket 
skeptiska till APU och företagen är små, med inga eller bara ett fåtal anställda. APU blir 
svårare att genomföra eftersom det är brist på handledare samt brist på tid och resurser. 
Verksamheten är ofta mycket specialiserad och därmed förloras den bredd som eftersträvas 
med APU. Det kan också bli problem med att hålla eleven sysselsatt. Till detta skall läggas att 
den nästan stillastående byggmarknaden i Tibro gör att det är ont om jobb även för elektriker.  
 
Tidigare har det inte gått att erbjuda eleverna de 15 veckor av APU som det var tänkt att de 
skulle få. Från och med läsåret 1998/99 bedömer skolan att alla får APU-plats på 
elprogrammet. För första gången sedan APU infördes, uppnås i så fall målet om full APU på 
elprogrammet i Tibro. Elektronikgrenen på elprogrammet räddas av att det finns företag i 
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Skövde kommun som kan ta emot elever, annars skulle det vara mycket svårt att få ut alla 
elever på APU. 
 
På byggprogrammet i Tibro är det också problem med att få tag i de platser som behövs. 
Arbetsplatserna är rörliga och branschen är mycket konjunkturberoende. I Tibro byggs knappt 
något alls och det finns bara ett fåtal byggprojekt i de näraliggande kommunerna. 
Arbetsgivarna ställer upp så gott de kan, men finns det inga jobb är det svårt att göra så 
mycket. De svarta rubrikerna om krisen i byggbranschen har gjort att antalet elever minskat, 
vilket gör det lättare att bereda dem plats. Företagen i byggbranschen i Tibro är precis som i 
elbranschen ganska små, vilket försvårar för handledarna att avsätta tid för den 
handledarutbildning som skolan anordnar. Därmed sjunker också kvaliteten på APU. 
 
Konkreta uttryck för samarbete 
Det specialutformade programmet inom träteknik utvecklades i samverkan med näringslivet i 
Tibro och naturligtvis är samarbetet mest omfattande i fråga om detta program. Några 
exempel på hur detta konkret kommer till uttryck:  
 
• Företagen garanterar API-platser35 för elever i årskurs ett och APU-platser under årskurs 

två och tre. Varje elev får ett fadderföretag och gör sin APU på detta under hela 
studietiden.  

 
• Under den andra årskursen är ersättningen 10 kr/timme och den höjs sedan i årskurs tre till 

12 kr/timme. Företagen betalar en mindre ersättning för det arbete som eleven utför under 
APU. Pengarna tillfaller inte eleven personligen utan förvaltas av skolan i en fond för 
elevernas studieresor.  

 
• Företagen garanterar alla elever på programmet feriearbete i minst tre veckor. 
 
• En utvald elev i varje avgångsklass på respektive gren får ett stipendium, finansierat av det 

lokala näringslivet i Tibro. 
 
• När företagen nyanställer personal har elever som gått utbildningen och fullgjort alla 

kurser förtur till jobben. 
 
• När möbelföretagen på orten gemensamt hyr en buss för att åka på möbelmässor och dylikt 

brukar berörda lärare på skolan få erbjudande om att åka med till självkostnadspris, vilket 
sparar pengar för både skolan och näringslivet.  

 
• I uppgiften att vara fadderföretag ingår att företaget skall intressera sig för elevens studier, 

besöka denne i skolan och på olika sätt stödja denne i studiearbetet. Detta är ett mer 
långtgående åtagande än att bara erbjuda APU-plats.  

 
• Företagen håller presentationer för eleverna om hur branschläget ser ut, vilka krav de 

ställer på framtidens arbetskraft etc. Företagen poängterar vikten av att även lägga ned 
arbete på kärnämnena, vilket har betydligt bättre effekt än när någon av lärarna försöker 
förmedla samma budskap. 

 

                                                 
35 Arbetsplatsintroduktion, API är en form av enklare APU. Den används i årskurs ett, beroende på att eleverna 
inte hunnit lära sig tillräckligt mycket.  
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Samarbetet är således omfattande på det nya träprogrammet, men även på el- och 
byggprogrammen pågår ett samarbete med det lokala näringslivet.  
 
• Företagen tillhandahåller APU-platser, men lämnar inga garantier om att alla skall få 

plats. Skolan får information från byggmästarföreningen om vilka byggprojekt som är på 
gång och som skulle kunna tänkas ta emot APU-elever (BP, EC). 

 
• På byggprogrammet utgår en ersättning till skolan för APU-elevernas arbete uppgående 

till 10 kr/timme i årskurs två och 12 kr/timme i årskurs tre. Pengarna används till att köpa 
overaller, verktyg och annan utrustning som eleverna behöver (BP). 

 
• Regionala yrkeskommittén bjuder varje år in alla bygglärare i regionen till två 

studiedagar, en på hösten och en på våren. Vid dessa dagar lyssnar man på någon inbjuden 
föreläsare och diskuterar gemensamma frågor. Ibland görs också studiebesök (BP). 

 
• På yrkesrådens möten diskuteras ibland de kurser som finns på programmet samt vad 

eleverna lär sig och borde lära sig (BP, EC). 
 
• Byggmästarföreningen bjuder in eleverna inför grenvalet till årskurs två. Eleverna får då 

information om arbetsmiljöfrågor, yrkesutbildningsavtalet och branschutvecklingen. Varje 
elev får en skriftlig information för blivande byggnadsarbetare i en jobbpärm, som 
arbetsgivare och fack gemensamt utarbetat. Eleverna blir också inbjudna av facket till en 
information om dess verksamhet samt om rättigheter och skyldigheter för arbetsgivare och 
arbetstagare etc (BP). 

 
• På elprogrammet, som berör ett yrkesområde med snabb teknikutveckling, händer det att 

företag bjuds in till skolan för att visa upp nya produkter för elever och lärare (EC). 
 
• Stipendier finansierade av regionala yrkeskommittén delas ut till några elever ur 

byggprogrammets avgångsklasser. Varje stipendium uppgår till 2 000 kr och premierar 
goda studieresultat och social kompetens (BP). 

 
• Samtliga lärare på Fågelviksgymnasiet gjorde under en halvdag studiebesök på olika 

möbelföretag i Tibro för att få en bättre inblick i hur företagen arbetar. 
 
Motiv för samarbete 
Att samarbeta med näringslivet medför flera fördelar för gymnasieskolan i Tibro. De 
intervjuade representanterna för skolan pekar på fyra huvudsakliga motiv. För det första är 
samarbete nödvändigt för att kunna anskaffa de APU-platser som behövs. Företagen måste 
ställa upp på frivillig basis, eftersom skolan aldrig kan tvinga ett företag att ta emot en APU-
elev.  
 
För det andra anser man att utbildningarna blir bättre och mer aktuella om de anpassas till 
arbetslivets krav. Man påpekar att skolan faktiskt inte utbildar för sin egen skull utan syftet är 
att ge eleverna en utbildning som gör att de blir attraktiva att anställa. Det bästa sättet att ta 
reda på vilken utbildning arbetsgivarna efterfrågar är att ha direktkontakt med dem. En positiv 
bieffekt är att en utbildning som leder till anställning antagligen blir mer attraktiv.  
 
För det tredje blir eleverna mer motiverade att lägga ned tid på sitt skolarbete om de ser att det 
finns en tydlig koppling mellan utbildningen och arbetslivet, att det som lärs ut i skolan är till 
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nytta när man efter avslutad skolgång erhåller ett arbete. Att företagen är synliga innanför 
skolans väggar understryker denna koppling, men ger också eleverna bättre inblick i de krav 
de kommer att möta ute i arbetslivet.  
 
För det fjärde får lärarna bättre insikter i arbetslivets villkor genom samarbetet. Det blir 
tydligt vad som väntar de elever som de utbildar när dessa kommer ut i arbetslivet. Att åka 
runt och besöka eleverna på APU-platserna ger lärarna nya kontakter och kunskaper om den 
verklighet som så småningom möter eleverna. Det kan också medföra att undervisningens 
innehåll och pedagogik bättre anpassas till de förhållanden som råder i arbetslivet. 
Sammantaget bidrar näringslivskontakterna till lärarnas kompetensutveckling och att det blir 
lättare att ordna studiebesök hos företag. 
 
Nackdelen med att samarbeta med näringslivet är enligt de intervjuade skolrepresentanterna 
att det är tidskrävande, även om skolledningen på Fågelviksgymnasiet menar att det är värt 
uppoffringen. Ledningen pekar också på att skolan inte får anpassa sig alltför mycket till 
näringslivets krav på att kurserna skall göras specialinriktade. Bredden i utbildningen får inte 
glömmas bort. Eleverna bör ha en utbildning som gör att dessa kan byta arbete och yrke utan 
att allt för många kurser måste läsas in. Problem kan också uppstå om företaget som kursen 
anpassats för, skulle läggas ned. Noteras bör att det lokala näringslivets krav inte är enhetliga 
i detta avseende. På byggprogrammet föredrar de stora företagen att eleverna har hög grad av 
specialisering, medan de mindre byggföretagen vill ha arbetstagare med mindre 
specialkunskaper och en mer generell kompetens.  
 
De intervjuade näringslivsrepresentanterna uppger att det främsta skälet för att samarbeta med 
skolan är att se till att utbildad arbetskraft finns att tillgå vid nyrekryteringar. Ju bättre 
utbildning arbetskraften har desto enklare är den att anställa. Motivet understryks av de 
bedömningar som görs om hotande arbetskraftsbrist i framtiden. Stora pensionsavgångar och 
ett relativt svagt intresse bland ungdomar för att välja vissa yrkesinriktade program gör det 
viktigt för företagen att vara aktiva.. 
 
De menar också att det inte bara är ett åtagande att ta emot APU-elever, utan att eleverna 
också bidrar till produktionen med sin arbetsinsats. Detta ger dessutom arbetsgivarna en 
möjlighet att testa elevernas arbetskapacitet och uppträdande. Det sista är inte minst viktigt 
eftersom arbetsgivarna alltmer betonar den sociala kompetensen, dvs. förmågan att arbeta 
självständigt, ta eget ansvar och samarbeta med andra. Arbetsgivarna betalar förvisso en 
symbolisk lön för det arbete som APU-eleverna utför (gäller bygg och trä), men den 
kostnaden är ganska liten i förhållande till vad det annars kostar att anställa ny personal. Inte 
nog med att eleven kan testas, denne blir dessutom inskolad i hur företaget fungerar och 
delvis upplärd till en betydligt lägre kostnad än vid ett vanligt anställningsförfarande.  
 
Det är dock inte bara skola och näringsliv som engagerar sig i elevernas utbildning. Även det 
lokala branschfacket, som finns med i yrkesråden, har flera motiv för att vara med. Det 
handlar om att värna om framtidens medlemmar och att se till att dessa har så bra utbildning 
som möjligt, men det är också viktigt att facket redan från början uppfattas som en naturlig 
del av arbetslivet. Därför erbjuds eleverna i vissa fall36 att gå med i facket under studietiden. 
Så länge de studerar betalar de ingen medlemsavgift.  
 
 
                                                 
36 I Skogs- och träfacket samt Byggnadsarbetarförbundet finns möjligheten för eleven att avgiftsfritt bli medlem i 
facket under den senare delen av studietiden. 
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Samarbetets variation  
En jämförelse mellan de olika programmen visar att samarbetet är mest omfattande på det 
specialinriktade programmet mot träteknik, som det lokala näringslivet varit med och 
utformat. Trots att de flesta av möbelföretagen är små familjeföretag och det inte har varit lätt 
för skolan att få ett samarbete till stånd, har detta ändå lyckats. En viktig anledning till 
framgången är den roll som möbelindustriernas gemensamma företag Tibro Förenade 
Möbelindustrier (TFM) spelat. Genom detta har synpunkter och initiativ kunnat samordnas. 
Fågelviksgymnasiet har fått hjälp av TFM för att övertyga möbelföretagen om att någon form 
av träteknisk utbildning måste finnas i Tibro om näringen skall bestå även i framtiden.  
 
Ett aktivt samarbete sker också i anslutning till byggprogrammet i Tibro. Även här finns det 
en engagerad branschförening som i samarbete med den regionala yrkeskommittén hjälper 
skolan med både det ena och det andra. Skolans samarbetspartner är inte i första hand de 
lokala företagen, utan den regionala branschföreningen som är verksam inte bara i Tibro, utan 
i hela regionen. Det begränsade utbytet med de lokala företagen beror på att den lokala 
byggarbetsmarknaden är liten, eftersom det knappt byggs något alls. Branschen har på central 
nivå bestämt att samarbete med skolan är en prioriterad framtidsfråga. Byggmästarföreningen 
i Skövde har därför en tjänsteman anställd med utbildningsfrågor som en viktig arbetsuppgift. 
Att de lokala företagen är små kompenseras alltså av att de har en välorganiserad regional 
branschförening, med hög anslutningsgrad. De som valt att stå utanför utgörs av ett fåtal 
mindre företag. 
 
Inom elbranschen är det lite svårare att få företagen att ansluta sig till branschorganisationen 
EIO, men det beror på att det finns så många små företag och många företag utan anställda. 
Nyttan av att vara med i en arbetsgivarförening är då begränsad. Den ringa företagsstorleken 
är också en anledning till att det varit svårt att få någon att ställa upp som branschrepresentant 
i yrkesrådet. På senare tid har dock situationen förbättrats. Av de undersökta programmen i 
Tibro är det elprogrammet som har det minst omfattande samarbetet med näringslivet. Det 
finns få lokala elföretag i Tibro och de existerande är små. 75 procent av de företag som är 
medlemmar i EIO:s region västra Sverige37 har fem eller färre anställda. Som tidigare nämnts 
behöver skolan hjälp av företag i Skövde för att få fram ett acceptabelt antal APU-platser till 
eleverna. 
 
Avslutande diskussion och analys 
I fallet Tibro är det uppenbart att de aktörer som är involverade i samarbetet mellan skola och 
näringsliv alla finns med i yrkesråden. De centrala aktörerna är framför allt skolledningen, 
lärarna och näringslivsrepresentanterna. Facket är också engagerat, men dess betydelse för 
samarbetet är relativt begränsat. Det finns skillnader mellan programmen som har att göra 
med företagens storlek och hur branschen prioriterar och organiserar relationerna med skolan. 
De näringslivsföreträdare som ingår i råden representerar i vissa fall en branschorganisation 
och i andra fall ett enskilt företag som är verksamt inom branschen.  
 
Råden utgör samarbetets institutionella kärna och av deras sammansättning framgår att de har 
en tydlig korporativ prägel. Det är framför allt i samband med yrkesrådsmötena som alla 
aktörsrepresentanter träffas, men kontakter förekommer även vid andra tillfällen, exempelvis 
vid studiebesök. 
 

                                                 
37 Regionen omfattar Hallands och Västra Götalands län utanför Storgöteborg. 
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Att yrkesråden i Tibro uppfyller kraven för vad som i denna uppsats definieras som nätverk 
råder det ingen tvekan om. Det handlar om aktörer från privat och offentlig sektor, mellan 
vilka det sker ett utbyte av information, men också i viss utsträckning utbyte av ekonomiska 
resurser i vid bemärkelse. Några formella beslut fattas inte vid rådens sammanträden, men i 
praktiken görs informella överenskommelser, som om det behövs, sedan förankras av parterna 
inom deras respektive organisation. När det gäller vilken typ av nätverk det handlar om är det 
uppenbart att det inte rör sig om enfrågenätverk eller järntrianglar. Närmast till hands ligger 
att klassificera nätverken som policygemenskaper, även om man kan sätta frågetecken för om 
kontakterna kan anses vara täta, eftersom råden bara träffas en gång per termin. För att de 
skulle vara policygemenskaper talar dock att samarbetet pågått en tid, ända sedan den senaste 
gymnasiereformen och att de mål som parterna vill uppnå framför allt är av långsiktig 
karaktär. De har med andra ord intresse av att fortsätta samarbetet även i framtiden. Ofta råder 
konsensus mellan parterna.  
 
Frågan är också om samarbetet och yrkesråden i Tibro kan betraktas som lokala regimer. Som 
visats i kapitel 2 skall en sådana innehålla de inom policyområdet mest betydelsefulla 
aktörerna från både privat och offentlig sektor och det skall även finnas någon form av 
relation mellan aktörerna. Samarbetet skall ske på frivillig basis och med långsiktiga mål och 
prioriteringar. Regimen skall kontrollera institutionella resurser så att den därmed har en 
handlingskapacitet. 
 
Att alla parter tjänar på samarbetet är helt klart. Relationerna mellan de inblandade är av den 
karaktären att de är relativt självständiga i förhållande till varandra, eftersom ingendera part 
kan tvinga den andra att göra något. Skolan har dock ett litet underläge i förhållande till 
näringslivet eftersom den behöver hjälp med hitta APU-platser och utbildningarna förlorar ett 
av de mest attraktiva momenten om företagen inte ställer upp. Underläget skall dock inte 
överdrivas med tanke på att skolan har något som företagen har svårt att komma åt utan att ha 
goda relationer med skolan, nämligen makten över den framtida arbetskraftens utbildning. 
Framför allt de lite större företagen ser fördelar i att kunna påverka detta.  
 
Båda parter har således resurser som den andre är intresserad av att få tillgång till för att bättre 
kunna uppnå sina mål och detta gör dem attraktiva som medlemmar av en regim. Ett annat 
viktigt kriterium, enligt Stone, är att varje part har möjlighet att förfoga över avgörande 
resurser för få något gjort, vilket både skola och näringsliv har i detta fall. Det tredje kriteriet 
är att det skall finnas en relation mellan aktörerna, vilket uppfylls eftersom de är 
representerade i samma yrkesråd.  
 
I Tibro är alla aktörer som har ett intresse av samarbete med i yrkesråden. Undantaget är 
TFM, Tibro förenade möbelindustrier, men eftersom två av dess delägare är ledamöter i en 
annan funktion har ändå denna organisation goda möjligheter till inflytande. Dessutom ligger 
TFM:s kontor i samma hus som de undervisningslokaler som en del av kurserna på det 
specialinriktade programmet mot träteknik och byggprogrammet använder. Möjligheterna till 
informella kontakter är med andra ord goda.  
 
En regims arbete skall även vara av långsiktig karaktär och inte begränsas till ett enstaka 
projekt. Att döma av de konkreta resultaten av samarbetet vid Fågelviksgymnasiet är det 
uppenbart att långsiktiga ambitioner finns när det gäller samarbetet mellan skola och 
näringsliv i de yrkesråd som är kopplade till det specialinriktade programmet mot träteknik 
och byggprogrammet. Samarbetet har dock inte pågått så länge att programråden kan 
klassificeras som regimer. Det kan dock konstateras att regimteorins förklaringar till varför 
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samarbete uppstår får stöd i detta fall. Båda parter tjänar på samarbetet och får genom detta en 
möjlighet att uppnå sina mål. Även om råden inte är regimer i strikt mening har de dock en 
regimliknande karaktär eftersom de uppfyller de flesta av de kriterier som Stone anger. 
 
På elprogrammet verkar samarbetet nästan bara handla om att hitta APU-platser medan några 
mer långsiktiga planer för att utveckla detta inte finns. Mycket sällan diskuteras vilka kurser 
som skall ges på programmet. Anskaffning av APU-platser är enligt min mening, knappast ett 
långsiktigt projekt.  
 
Den övergripande målsättningen är skolan, näringslivet och facken ense om, vilket är att 
åstadkomma en så bra utbildning som möjligt. Skälen varierar dock. Näringslivets främsta 
intresse är att säkerställa att det finns rätt utbildad arbetskraft även i framtiden. För skolans 
del är de främsta motiven att uppfylla de mål som finns i läroplaner, skolplaner och 
kursplaner samt att kunna erbjuda attraktiva program som eleverna gärna söker till. Något 
som också kan variera är uppfattningen om vad som är en bra utbildning och som framgått är 
inte ens företagen överens om detta. Skiljelinjerna går mellan spets och bredd samt vilka 
inriktningar programmen skall ha.  
 
Som visats råder påtagliga skillnader mellan de granskade programmen i Tibro i fråga om 
samarbetets omfattning. De viktigaste anledningarna till dessa är framför allt företagens 
storlek i branschen och i vad mån branschen är företrädd i kommunens näringsliv. Dominans 
av små företag och branscher som är svagt representerade är svåra att engagera i ett 
samarbete. Även om branschen är liten i en kommun, kan dock detta kompenseras av att den 
regionala branschorganisationen är välorganiserad och intresserad. Legitimiteten och styrkan 
hos en sådan typ av organisation ökar ju högre anslutningsgrad den har. Samma slutsats kan 
dras när det gäller småföretagsdominerade branscher. Någon form av sammanslutning krävs 
för att de många små företagen skall förmås dela på ansvaret att trygga branschens 
arbetskraftsförsörjning på sikt. 
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6. Polhemsskolan i Gävle 
 
Inledning 
Gävle kommun har 90 451 invånare38. Efter en stadig befolkningsökning avbröts trenden i 
mitten av 90-talet, men efter 1999 har folkmängden börjat öka igen. Kommunen styrs av en 
majoritet bestående av socialdemokrater och vänsterpartister. Det finns en lång tradition av 
socialdemokratiskt styre i Gävle. Partiet hade länge egen majoritet, men detta bröts vid valet 
199839.  
 
När det gäller utbildningsnivå och näringsliv är Gävle statistiskt sett en svensk 
genomsnittskommun. Andelen grundskoleutbildade är något högre i Gävle (25,5% i 
jämförelse med rikets 23,5). För gruppen högskoleutbildade är Gävles andel 25,0% i 
jämförelse med rikets 26,5 (SCB, 1999a). 
 
Tabell 6.1: Arbetstillfällenas fördelning i olika näringsgrenar för Gävle kommun respektive riket som helhet. 
Näringsgren Arbetstillfällen i 

kommunen (%) 
Arbetstillfällen i  
Riket (%) 

Skillnad 

Jordbruk, skogsbruk och fiske 0,9 2,2 -1,3 
Tillverkning och utvinning 20,0 19,9 0,1 
Energi, vatten och avfall 0,7 1,0 -0,3 
Byggverksamhet 7,5 5,5 2,0 
Handel och kommunikation 17,8 18,7 -0,9 
Finansiell verksamhet och företagstjänster 10,3 11,5 -1,2 
Utbildning och forskning 7,0 7,8 -0,8 
Vård och omsorg 19,4 18,5 0,9 
Personliga och kulturella tjänster 6,2 6,5 -0,3 
Offentlig förvaltning 8,8 5,7 3,1 
Ej specificerad verksamhet 1,3 2,7 -1,4 
Totalt 99,9 100 -0,1 
 
Källa: Gävle kommun (1999): Fakta 1999/2000. 
 
Inte heller fördelningen mellan olika näringsgrenar skiljer mellan Gävle och riksgenomsnittet. 
Av tabell 6.1 framgår att andelen verksamma inom handel och kommunikationer, finansiell 
verksamhet, samt jord- och skogsbruk är något mindre i Gävle än i landet som helhet. 
Branscher som är överrepresenterade i Gävle är exempelvis offentlig förvaltning och 
byggnadsverksamhet. 
 
Industrins betydelse har minskat under senare år, men den är fortfarande viktig för 
sysselsättningen i kommunen. Bland annat finns tre pappersbruk i trakten och även om ett 
ligger alldeles utanför kommungränsen arbetar många Gävlebor där. Överhuvudtaget är den 
region som omger Gävle starkt industrialiserad. Exempelvis ligger stålföretaget Sandviks40 
anläggningar i Sandviken bara två mil från Gävle, vilket är ett överkomligt pendlingsavstånd. 
 

                                                 
38 http://www.scb.se/befovalfard/befolkning/befstor/befarlig/befarligkomtab.asp Folkmängd den 31 december 
1999 
39 Efter kommunfullmäktigevalet 1998 blev mandatfördelningen följande (antalet mandat inom parentes) 
Socialdemokraterna (24), Moderaterna (14), Vänsterpartiet (10), Kristdemokraterna (5), Folkpartiet (4), 
Miljöpartiet (4), samt Centerpartiet (4). (http://www.gavle.se/kommun/aktuellt/snabbfakta/sida2s.gif) 
40 Företaget har ca 5 900 anställda i Sandviken (http://www.sandviken.se/kommunen/kort.html). 

http://www.scb.se/befovalfard/befolkning/befstor/befarlig/befarligkomtab.asp
http://val.rsv.se/val/val_98/slutres/kommun/pmk21.htm
http://www.sandviken.se/kommunen/kort.html
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Största privata arbetsgivare är Korsnäs AB med ca 1900 anställda, därefter följer Ericsson 
Radio Systems (1863 anst), Stora Enso Pulp41 (370 anst), samt Leaf (360 anst) (Gävle 
kommun 1999). Alla stora privata företag är tillverkningsindustrier, men de är verksamma 
inom olika branscher. Dessutom finns flera stora offentliga arbetsgivare, såsom kommunen 
och landstinget. Eftersom Gävle är residensstad finns också många arbetstillfällen hos 
länsmyndigheter. 
 
Det politiska ansvaret för utbildningsfrågorna är delat mellan barn- och utbildningsnämnden 
som svarar för barnomsorg och grundskola, och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
som har hand om gymnasieskolan. Genom uppdelningen eftersträvades en närmare koppling 
mellan utbildnings- och arbetsmarknadsfrågorna. Nämnden med ansvar för dessa frågor fick 
också sköta vuxenutbildningen och invandrarfrågorna. Grundskolan och barnomsorgen fick 
en egen nämnd eftersom ansvarsområdet annars skulle bli för stort. 
 
I Gävle finns tre gymnasieskolor; Borgarskolan, Polhemsskolan och Vasaskolan. Alla tre 
utbildningar som denna studie fokuserar på, dvs. byggprogrammet, elprogrammet och 
industriprogrammet finns samlade vid Polhemsskolan42. Industriprogrammet erbjuds dock inte 
längre eleverna i Gävle, utan har ersatts av det lokalt utformade programmet ”Teknisk 
produktion och service (TPS). 
 
Polhemsskolan grundades 196443 och har successivt expanderat. Den har drygt 1400 elever 
och 150 anställda. Av dessa arbetar ca 100 som lärare. Skolan leds av en rektor som har tre 
biträdande rektorer till sin hjälp. Varje biträdande rektor har ansvar för ett antal utbildnings-
program, vilket innefattar både budgetansvar och personalansvar.  
 
För varje elev som deltar i undervisningen erhåller skolan ett på förhand fastställt belopp, 
vilket varierar från program till program. Det kostar betydligt mer att utbilda en elev på 
processgrenen på TPS än på det naturvetenskapliga programmet. Om det är något program 
som har en tillfällig svacka i elevtillströmningen går det att få extra pengar för att programmet 
inte skall läggas ned och lärarkompetensen försvinna. De pengar skolan får kommer i form av 
en klumpsumma som rektorn sedan har möjlighet att använda på bästa sätt. Resurs-
tilldelningen är inte knuten till graden av måluppfyllelse, vilket betyder att den som uppnår 
uppsatta mål inte belönas. Därmed minskas inte heller resurserna om målen inte skulle uppnås. 
 
Industriprogrammet har som tidigare nämnts ersatts med det lokalt utformade TPS-
programmet. Detta har två grenar, nämligen process (TPP) och maskin (TPM). Grenvalet görs 
redan vid ansökningstillfället. Att industriprogrammet lades ned berodde på att antalet 
sökande minskade, vilket visade sig redan under de första åren som programmet fanns. Till 
slut blev situationen ohållbar och skolan ansåg att något måste göras. Lösningen blev att starta 
ett nytt lokalt program (TPS), eftersom detta ger större möjligheter att anpassa innehållet till 
lokala förutsättningar än vad ett nationellt program ger. Näringslivet stödde idén och lämnade 
synpunkter på programmets innehåll samt vilken kompetens de ansåg att eleverna behövde. 
Skolan bestämde dock själv vilka kurser som skulle ingå i programmet.  

                                                 
41 Stora Enso Pulp har också en enhet i Skutskär några mil utanför Gävle, men den ligger i Älvkarleby kommun. 
Polhemsskolan bedriver dock även samarbete med den produktionsenheten. Enheten har 650 anställda 
(http://www.foretagsfakta.se/db/index.whtml) och är representerad i programrådet för TPP.  
42 På skolan erbjuds följande utbildningar: elprogrammet, byggprogrammet, energiprogrammet, 
omvårdnadsprogrammet, teknisk produktion och service, mat miljö hälsa, hantverksprogrammet, 
naturvetarprogrammet, teknikprogrammet, individuella programmet samt gymnasiesärskola. 
43 http://www.polhem.gavle.se/Swe/index.htm

http://www.foretagsfakta.se/db/index.whtml
http://www.polhem.gavle.se/Swe/index.htm
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På processgrenen (TPP) kan två inriktningar väljas, dels en naturvetenskaplig som är mer 
teoretisk, dels en inriktning mot produktion, i vilken yrkesförberedande kurser ges större 
utrymme. Grenen utbildar inte bara för pappersbrukens behov utan på senare år har även 
livsmedelsindustrin blivit en intressant samarbetspartner. Många av de tillverkningsprocesser 
som Gevalia, Leaf, Mejeriet med flera använder sig av liknar de som används av 
pappersindustrin, även om hygienkraven är högre inom livsmedelsindustrin. En skillnad mot 
det gamla industriprogrammet är att TPP har fler kurser i el, styr- och reglerteknik samt 
multimedia. 
 
Maskingrenen (TPM) tillhandahåller tre inriktningar; skärande bearbetningar, underhåll samt 
plåt och svets. För denna gren är skillnaderna gentemot det gamla industriprogrammet ganska 
små. Medan TPP:s avnämarföretag är ganska homogena har TPM:s avnämare betydligt mer 
varierande verksamhet. Den bredd av kurser som fanns på det gamla industriprogrammet har 
därför behållits för att eleverna skall kunna passa in i de varierande typer av tillverkning och 
underhåll som de olika företagen sysslar med.  
 
När TPS-programmet etablerades var skolan och näringslivet överens om att det är viktigare 
med en bred och allmän utbildning än en utbildning som skapar hög spetskompetens i ett eller 
några specifika fält. Den nya utbildningen blev en succé och antalet sökande steg kraftigt de 
första åren. På senare tid kan dock en nedåtgående trend noteras, vilket åtminstone delvis 
beror på att programmet fått konkurrens från ett nytt lokalt utformat program, - 
teknikprogrammet – som startas på skolan. Till detta program har en styrgrupp med 
näringslivsrepresentanter kopplats och dessa har varit med och utformat hur programmet skall 
se ut. På det nya programmet skall man arbeta med ämnesövergripande projektarbeten, vilket 
delvis är en ny arbetsmetod. Att just denna pedagogik valts beror på att dagens arbetsgivare 
ställer krav på att de anställda skall kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ. 
Teknikprogrammet kommer inte att beröras närmare i uppsatsen eftersom det inte hade 
startats vid tiden för studiens genomförande. 
 
Ett program som däremot omfattas av denna studie är byggprogrammet. Det har en gren, 
nämligen hus och anläggning, med inriktningarna byggnadsträ, betong, mureri, anläggnings- 
och vägbyggnad. Det tredje undersökta programmet – elprogrammet - , har ca 200 elever, dvs. 
60-70 st per årskurs. På programmet finns grenarna automation, elektronik, installation och 
den lokala inriktningen industriell elteknik.  
 
I Gävle kommuns skolplan finns två avsnitt som handlar om samarbete med näringslivet. I det 
ena, om APU, slås det fast att eleverna skall erbjudas den APU de har rätt till och att 
samarbetet med arbetslivet skall breddas och fördjupas, samtidigt som kvaliteten på APU 
skall höjas. Av det andra avsnittet framgår att arbetet med att ta fram lokala 
utbildningsprofiler som svarar mot elevernas och arbetsmarknadens krav skall fortsätta (Gävle 
kommun 1995a s. 6-7). Målformuleringarna är med andra ord vaga och anger endast en 
allmän inriktning för samarbetet. 
 
Samarbetets institutionella former  
Skola och näringsliv i Gävle möts regelbundet i främst tre grupper, nämligen programråden, 
SSA-rådet och VIVA-gruppen. 
 
Programråd 
På Polhemsskolan har varje utbildningsprogram ett eget programråd. Undantagen utgörs av 
TPS och BP, som har särskilda programråd för varje gren, vilket beror på att dessa är så olika 
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till sin karaktär. Programråden tillkom i samband med att APU infördes. Visst samarbete 
förekom redan innan gymnasiereformen, men genom programråden fick samarbetet en bättre 
struktur och blev mer regelbundet.  
 
I programråden ingår företrädare för branscharbetsgivarna, branschfacket, SSA-rådet, lärare 
och elever. Dessutom deltar även bitr. rektor och APU-samordnaren samt studie- och 
yrkesvägledare från gymnasie- och grundskolan. SSA-sekreteraren är adjungerad ledamot i 
samtliga programråd. Även kärnämneslärarna deltar. Däremot har inte Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden några representanter. Det förtjänar att påpekas att även kärnämnes-
lärarna deltar i programrådens sammanträden.  
 
Näringslivsrepresentanterna utses oftast av en branschorganisation eller motsvarande. Ibland 
är dessa någon som är anställd av organisationen, men det kan också vara personer som är 
anställda av ett företag i branschen. Mandatperioden för ett programråd är samma som de 
politiskt valda församlingarna, dvs. fyra år. Flera av de intervjuade betonar vikten av att de 
branschföreträdare som väljs verkligen är intresserade av att samarbeta med skolan. Med 
ointresserade branschföreträdare rinner samarbetet snabbt ut i sanden.  
 
Programråden vid Polhemsskolan möts två gånger per termin. Som ordförande fungerar 
antingen den biträdande rektorn (EC, TPP samt TPM) eller den facklige representanten (BP). 
Mötena äger rum i skolan, hos något företag, hos branschföreningen eller i fackets lokaler. 
Sammanträdena kombineras ibland med företagsinformation och studiebesök. Råden har 
ingen egen ekonomi, vilket gör att eventuell verksamhet som kostar pengar måste finansieras 
av någon eller några av parterna. 
 
Programråden är rådgivande organ och saknar därmed formella beslutsbefogenheter. De 
informella överenskommelser som träffas bekräftas senare av formella beslutsorgan eller 
beslutsfattare. I praktiken är rådens främsta uppgift att fungera som diskussions- och 
informationsspridningsorgan. En viktig uppgift är att diskutera elevrekryteringen inför det 
kommande läsåret. Eftersom alla de undersökta programmen haft eller har problem med att få 
tillräckligt många behöriga förstahandssökande, är olika åtgärder och lösningar på 
rekryteringsproblemet ett ständigt återkommande ämne. Skolans information i programråden 
brukar också handla om annat som händer på programmet, t.ex. hur det går för eleverna med 
studierna, vilka grenar som valts och om elever hoppat av. 
 
Branschrepresentanterna informerar om läget i branschen, om förändringar i efterfrågan på 
arbetskraft och vilken typ av kunskaper den efterfrågade arbetskraften behöver. Även kurser 
och kursinnehåll diskuteras. Det inträffar också att programrådet särskilt bjuder in någon 
företagare som får berätta om branschläget, sitt företag och sin syn på utbildning.  
 
APU är ett annat givet diskussionsämne på rådens möten. Det gäller anskaffningen av platser, 
men också frågan om vad eleverna borde kunna när de kommer ut på APU. Diskussioner förs 
också om den utrustning som skolan har och vilka eventuella förbättringar som är nödvändiga 
för att garantera eleverna en utbildning som ger kunskaper om den teknik som sedan möter 
dem på APU och så småningom också på den blivande arbetsplatsen.  
 
SSA-rådet 
SSA-rådet är ett rådgivande organ med ett övergripande ansvar att länka kommunernas skolor 
till det omgivande samhället och att samordna programrådens verksamhet. I rådet ingår 
representanter för barn- och ungdomsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 
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SAF, Företagarna, Arbetsförmedlingen, SACO, TCO och LO. Dessutom ingår rektorer från 
grundskolan eftersom rådet även arbetar med frågor som gäller grundskolornas samhälls-
relationer. Högskolan i Gävle/Sandviken och Gävle kommuns näringslivsbolag har 
adjungerade ledamöter i rådet. En SSA-sekreterare är verkställande tjänsteman. (Gävle 
kommun 1995b s. 7-9). 
 
Mandatperioden är fyra år. SSA-rådet är ett organ för informationsutbyte. På varje 
sammanträde får ledamöterna redogöra för aktuella frågor inom sitt område. Synpunkter 
lämnas också i främst övergripande utbildningsfrågor, t.ex. i fråga om tillgången på lärare och 
utformningen av handledarutbildningen. Ofta riktas dessa synpunkter till de representanter för 
nämnder med ansvar för skolfrågor, som är representerade i rådet. Ledamöterna får vidare 
information om skolans verksamhet från SSA-sekreteraren och från de skolrepresentanter som 
ibland särskilt bjuds in, t.ex. rektor, bitr. rektor, studievägledare, lärare, elever och 
utvecklingschef. I rådets uppgifter ingår också att kontrollera att programråden tar ansvar för 
att samarbetet med det omgivande samhället kommer till stånd i praktiken. SSA-rådet har en 
representant i alla programråd. 
 
SSA-rådet har ett tjänstemannastöd i form av en SSA-enhet. Denna leds av en SSA-
sekreterare och är knuten till den kommunala förvaltning som kallas Utbildning & Arbete 
Gävle. Enheten har flera uppgifter. Den anordnar utbildning av APU-handledare, vilken 
innefattar information om handledarrollen, betygssättning och information om gymnasie-
skolans olika program. Enheten svarar för fortbildning av studie- och yrkesvägledare, betalar 
matersättning till APU-elever och arrangerar en uppskattad avslutningsfest för alla APU-
handledare. Dessutom ordnar enheten ett antal frukostmöten för APU-handledare med 
information om det kommande läsårets aktiviteter. Vid dessa träffar närvarar både rektorer 
och biträdande rektorer för att presentera sig själva och de program de ansvarar för. 
 
SSA-rådet finns kvar i Gävle trots att andra kommuner avvecklat både SSA-råd och SSA-
enheter. Anledningen är att kopplingen mellan skola och arbetsliv alltid ansetts vara särskilt 
viktig i Gävle. Rådet spelar en viktig roll som kontrollör, samordnare och informations-
spridare. Näringslivet får ytterligare en kanal till skolan och möjlighet att sprida information 
till studie- och yrkesvägledarna. Från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sida menar 
man även att kostnaden för SSA-enheten är ganska låg i förhållande till vad den bidrar med. 
 
VIVA-gruppen 
VIVA står för Välj Industri Välj Arbete och är en grupp som initierats av Verkstads-
industrierna (VI) i samband med dess 100 årsjubileum år 1996. Gruppen skall vidta åtgärder 
för att öka intresset för teknik och naturvetenskap i Gävle. Det är viktigt att de som finns med 
i gruppen är intresserade och engagerade personer som vill åstadkomma konkreta resultat.  
 
I arbetet med att öka intresset för teknik och naturvetenskap ingår att försöka tvätta bort den 
smutsstämpel som industriarbete fått och att värna om att framtidens arbetskraft får en så bra 
utbildning som möjligt. Konkreta uttryck för VIVA-gruppens arbete är en särskild bilaga till 
lokaltidningen om industriarbete, organisering av studiebesök för elever och att ett antal 
klasser i grundskolans åttonde årskurs tilldelats fadderföretag, som de sedan skall samarbeta 
med i olika avseenden.  
 
Gruppen består av representanter för de stora tekniska företagen i Gävle och företrädare för 
högskolan, arbetsförmedlingen, gymnasieskolan och grundskolan. SSA-sekreteraren fungerar 
som sekreterare i gruppen. Totalt rör det sig om 15 ledamöter. De senaste åren har man valt 
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att utöka gruppen genom att involvera företag som inte traditionellt brukar räknas som 
verkstadsindustri. Därför har Gevalia, Leaf, Korsnäs, Stora/Enso samt ytterligare några 
knutits till VIVA-gruppen. Alla de stora företagen i Gävle är därmed representerade. 
  
APU 
Även i Gävle tar företagen emot APU-elever. För att underlätta anskaffningen av platser 
anställdes en speciell APU-samordnare på Polhemsskolan. Mycket av dennes tid ägnas åt att 
besöka företag som skulle kunna tillhandahålla platser. Att personligen möta näringslivs-
representanterna ger bättre utdelning än att bara ringa runt och fråga. På några av programmen 
är det dock fortfarande i huvudsak lärarna själva som anskaffar de platser som behövs. 
 
De faktiska möjligheterna att ge eleverna de 15 veckor APU som de skall ha varierar mellan 
de olika programmen. Programmet teknisk produktion och service (TPS) består som tidigare 
redovisats av två grenar - en processinriktad (TPP) och en maskininriktad (TPM). På TPP får 
eleverna den APU de skall ha, vilket kanske inte är så förvånande med tanke på att det finns 
flera stora pappersbruk och livsmedelsindustrier i regionen. Även på TPM går det bra att hitta 
platser till alla elever. Behoven kan dock inte fullt ut tillgodoses i Gävle, men tack vare 
Sandvik AB i grannkommunen Sandviken får alla elever plats.  
 
På byggprogrammet nås inte riktigt målet om 15 veckors APU. Det byggs så lite i Gävle och 
då blir det också få APU-platser. En speciell svårighet på byggprogrammet är vidare att alla 
arbetsplatser är tidsbegränsade. En byggarbetsplats finns ju bara fram till dess att bygget är 
slutfört. Det medför att lärarna varje år får börja om från början när APU-platser skall 
anskaffas.  
 
Byggmästarföreningen som har insyn i branschen brukar tipsa skolan om vilka byggprojekt 
som är på gång och som kan vara lämpliga att kontakta. Alla företag är emellertid inte villiga 
att ta emot APU-elever. De stora företagen nekar oftare än små företag och hänvisar framför 
allt till tidsbrist. Företagsledningarna i dessa företag är ofta positivt inställda till att ta emot 
APU-elever, men när den lokala arbetsplatsen får en konkret förfrågan blir svaret ibland nej. 
Hård konkurrens mellan entreprenörerna medför att kostnaderna pressas till det yttersta, och 
då finns inte utrymme för APU-elever. Det är på den lokala arbetsplatsen som tidsgränser 
skall hållas samtidigt som budgeten inte får överskridas. Att de små inte nekar lika ofta beror 
på att de många gånger betraktar APU-eleven som en extra arbetstagare som gör nytta utan att 
kosta så mycket.  
 
Även Elprogrammet (EC) har problem med att hitta APU-platser och eleverna kan därför inte 
erbjudas fullständig APU. På installationsgrenen är problemen mindre än på elektronikgrenen 
och automationsgrenen. Svårigheterna på EC beror framför allt på att företagen är små och 
därför ibland motvilliga att ta emot APU-elever. Mer specifikt kan anledningarna vara 
tidsbrist, brist på intresserade handledare eller att arbetsmiljön är farlig eller har höga 
hygienkrav. Dessutom förutsätts i just elbranschen att eleven skall ha hunnit lära sig en del för 
att APU:n skall bli meningsfull. Detta gör att det är extra svårt att hitta APU-platser till 
eleverna i första årskursen. Förekomsten av många små förtag skapar också problem. Inom 
ramen för APU skall eleven få prova på olika arbetsmoment, men detta kan vara svårt att 
åstadkomma i ett litet elföretag, som ibland kan vara specialiserat på en viss typ av arbeten. 
Utan de stora företagen skulle det knappt finnas några APU-platser för EC-eleverna. Att det 
ändå fungerar hjälpligt trots de problem som finns, beror på att lärarna har mycket goda 
kontakter i branschen. 
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Konkreta uttryck för samarbete 
Samarbetet mellan skola och näringsliv i Gävle tar sig många konkreta uttryck.  
 
• Företagen tar emot APU-elever. På byggprogrammet medverkar Byggmästarföreningen i 

arbetet med att hitta platser (EC, BP, TPM, TPP). 
 
• Näringslivet bidrar med pengar till stipendier för eleverna. Det som genomgående 

premieras är goda studieresultat, god social kompetens, dvs. att man skött sig både i skolan 
och på APU samt förmåga att ta eget ansvar och samarbeta med andra. Stipendiernas 
omfattning varierar mellan programmen. TPP ligger högst och ger totalt 30 000 kr, men 
dessa medel fördelas bland många elever (EC, BP, TPM, TPP). 

 
• Näringslivet deltar med synpunkter på kursinnehållet. Det gäller t.ex. vilka kunskaper 

eleverna bör ha när de kommer ut på APU och när de tar sin examen. Näringslivet 
tillhandahåller också information till lärarna om den senaste teknikutvecklingen i 
branschen (EC, BP, TPM, TPP). 

 
• Näringslivet skänker ibland förbrukningsmaterial (EC, TPM, TPP), maskiner och annan 

utrustning. Det händer också att näringslivet ger skolan en hjälpande hand vid 
materialinköp för att priset skall bli lågt. Skolan kan ibland även få läromedel som 
bekostats av näringslivet (TPM, TPP). 

 
• På TPP arrangerar och betalar näringslivet en tvådagarskonferens för programrådet. Dessa 

träffar har alltid ett förutbestämt tema och ofta bjuds också ett antal föreläsare in. 
Programrådet brukar hålla läsårets första sammanträde i samband med denna konferens 
(TPP). 

 
• Även på byggprogrammet hålls en årlig tvådagarskonferens, bekostad av branschen. 

Branschen, facken och länets bygglärare träffas då för att utbyta erfarenheter och diskutera 
utbildningen (BP). 

 
• Ett annat arrangemang som byggmästarföreningen är inblandad i är de rekryteringsträffar 

som ordnas av lärarna och byggbranschen för studie- och yrkesvägledarna från 
grundskolorna. På dessa träffar får vägledarna information om läget i branschen och vad 
eleverna som skall göra sitt val till gymnasiet bör känna till (BP). 

 
• Det förekommer att externa föreläsare från näringslivet bjuds in till skolan för att 

medverka i undervisningen. (EC, BP, TPM, TPP) Klasserna besöker också företagen för att 
studera produktionsprocesser eller speciella arbetsmoment (BP, TPP). 

 
• Den regionala yrkeskommittén i byggbranschen finansierar ibland studieresor för eleverna, 

exempelvis till något intressant pågående byggprojekt. Detta skedde bl.a. till det pågående 
bygget av Vedabron vid höga kusten. Även på TPM och TPP förekommer det att företagen 
betalar för elevers studieresor (BP, TPM, TPP).  

 
• På elprogrammet ingår några kurser som är företagsförlagda. Dessa organiseras och 

genomförs av Ericsson Radio Systems AB (EC). 
 



 64

• Varje år ordnas öppet huskvällar på skolan för grundskoleelever i nionde klass med 
information om olika utbildningsalternativ. Vid dessa kvällar deltar företrädare för det 
lokala näringslivet. (EC, BP, TPM, TPP) 

 
Motiv för samarbete 
För det lokala näringslivet är det huvudsakliga argumentet för att samarbeta med 
Polhemsskolan en önskan att elevernas utbildning skall bli så bra som möjligt. Att detta är 
viktigt för näringslivet beror naturligtvis på att de elever som går utbildningen utgör 
framtidens arbetskraft. Då är det också viktigt att skolan har den utrustning som krävs och att 
utbildningen ger eleverna kännedom om den senaste tekniken och andra kunskaper som de 
behöver för att kunna göra ett bra jobb. 
 
Att samarbeta med skolan ger också en möjlighet till dialog och diskussion, varvid 
näringslivet i olika forum, framför i allt i programråden, har möjlighet att utöva inflytande. 
För att kunna påverka den utbildning framtidens arbetskraft får har företagen två alternativ, 
antingen att bedriva utbildning i egen regi eller att försöka påverka den utbildning som 
anordnas av kommunen. I Gävle har den senare strategin valts, eftersom det bedömts ta allt 
för mycket tid och resurser att starta en egen fristående skola.  
 
Det finns också mer specifika motiv för att företagen vill samarbeta med skolan. I den del av 
samarbetet som handlar om APU kan ett flertal motiv både för skolan och näringslivet 
identifieras. För det första ger det företagen ett gott anseende gentemot skolan, vilket anses 
öka företagens möjligheter till inflytande över utbildningen. Det ger också företagen gott 
anseende hos eleverna i den meningen att de får visa upp en bild av att vara bra och attraktiva 
arbetsgivare. En av näringslivsföreträdarna menar dessutom att det också ger företagen gott 
anseende gentemot allmänheten när de tar ett socialt ansvar för ungdomen i kommunen. För 
det andra ger samarbetet genom APU en möjlighet att testa elevens kapacitet, ordningssinne 
och sociala kompetens, dvs. förmåga att passa tider, sköta sig, arbeta självständigt och att 
kunna arbeta i lag tillsammans med andra. För det tredje är ett mottagande av APU-elever 
uttryck för företagens engagemang i utbildningen. Om inte arbetsgivarna tycker att 
utbildningen är viktig skulle det kunna bli svårare att locka elever, vilket kunde äventyra den 
framtida rekryteringen av arbetskraft till branschen. I några branscher som den här studien 
berör förutspås att en bristsituation kommer att uppstå inom en snar framtid.  
 
För skolan innebär kontakterna med näringslivet influenser som förhoppningsvis ger en bättre 
utbildning, anpassad till arbetsmarknadens krav för framtidens krav. Om eleverna sedan får 
jobb efter avslutad utbildning får utbildningen ett bättre rykte. 
 
Samarbete om APU ger också fördelar för Polhemsskolan. För det första medför detta att 
lärarna får naturliga kontakter med det lokala näringslivet, vilket gör det lättare för dem att 
följa den snabba teknikutvecklingen. För det andra fungerar APU som en typ av kontinuerlig 
utvärdering av den undervisning som bedrivs. Genom APU upptäcks lättare om det finns 
kunskaper som eleverna behöver, men som kanske inte tas upp i den undervisning de får. För 
det tredje är APU ett bra sätt att motivera studietrötta elever att studera eftersom den blir ett 
avbrott i läsandet och dessutom gör eleverna uppmärksamma på att de måste ha vissa 
kunskaper för att kunna utföra de arbetsuppgifter som de håller på att utbilda sig för. De 
företagsförlagda kurserna är ett exempel på detta. För det fjärde medför samverkan med 
arbetslivet att skolan bättre når läroplanens och den kommunala skolplanens målsättningar 
samt vad som föreskrivs i gymnasieförordningen.  
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Facken finns också representerade i de olika programråden. Även dessa önskar att 
utbildningen skall vara så bra som möjligt, eftersom det bidrar till att medlemmarnas nya 
kollegor är kompetenta, samtidigt som det underlättar tillförseln av ny arbetskraft. Facket kan 
också bidra med kunnande om branschen och erfarenhet från arbetslivet vid de diskussioner 
som förs i programråden. 
 
Gävle kommun har intresse av att det finns arbetskraft för det lokala näringslivet och av att 
ortens ungdom får bra utbildning. Tillgång till välutbildad arbetskraft är ett bra argument för 
att få företag att utveckla och etablera verksamhet i kommunen. 
 
Samarbetets variation 
Det är uppenbart att samarbetets omfattning varierar mellan de olika programmen. Mest 
omfattande är det på Teknisk produktion och service (TPS) och särskilt på dess processgren 
(TPP). TPP ger alla elever föreskrivna veckor med APU. Även maskingrenen (TPM) klarar 
av att ge alla elever APU, men företagen är mindre generösa med finansiellt stöd. 
Stipendiedonationen från företagen och de gåvor som ges i form av utrustning och material är 
också störst. TPP:s tätposition hänger samman med att man vänder sig till en bransch där 
företagen är stora och resursstarka, samtidigt som dessa har ett långsiktigt behov av ständig 
nyrekrytering. Ett företag som Korsnäs med nästan 2 000 anställda har en omfattande 
personalomsättning. Detta och andra storföretag har mer av långsiktighet i planeringen än vad 
små företag generellt sett har.  
 
På byggprogrammet förekommer en del samarbete, men nästan alla aktiviteter som äger rum 
arrangeras och finansieras av de välorganiserade branschorganisationerna, t.ex. den lokala 
byggmästarföreningen och den regionala yrkeskommittén. De enskilda företagen är inte alls 
inblandade på samma sätt som på TPP. Att eleverna trots ett relativt stort antal 
samarbetsaktiviteter ändå inte fullt ut får sin APU beror på att de enskilda företagen inte har 
samma intresse och möjligheter att ställa upp.  
 
På elprogrammet är samarbetet enligt min bedömning minst omfattande. Eleverna får inte de 
15 veckor av APU som de har rätt till och det förekommer inga konferenser och möten utöver 
programrådets ordinarie sammanträden. Anledningen är främst att branschen inte är så 
välorganiserad som byggsektorn, vilket beror på att elföretagen är små och har begränsade 
resurser. Därmed finns inte samma långsiktighet i planeringen och behov av att nyanställa 
arbetskraft som hos de större företagen. Det förtjänar dock att påpekas att elprogrammet är det 
enda som har företagsförlagda kurser. 
 
Avslutande diskussion och analys 
De viktigaste personerna i samarbetet mellan skola och näringsliv i Gävle utgörs av 
ledamöterna i programråden, men kontakter förekommer också både via SSA-rådet och 
VIVA-gruppen. Dessutom arrangeras frukostmöten och avslutningsfest av SSA-enheten, vid 
vilka ytterligare möjligheter till kontakter mellan parterna finns. De mest betydelsefulla 
aktörerna är näringslivsrepresentanterna, de biträdande rektorerna och lärarna eftersom dessa 
kontrollerar de resurser som utgör kärnan i samarbetet. Om någon av dessa väljer att inte 
medverka till ett samarbete, kommer det heller inte att bli något sådant. Även i Gävle finns 
det ett fåtal näringslivsföreträdare, vars betydelse många av informanterna lyfter fram. 
Företrädare vars personliga engagemang och drivkraft är betydelsefullt för att samarbete 
kommit till stånd och fortlever.  
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Programrådens sammansättning bygger på en korporativ princip enligt vilken bransch-
representanterna förutsätts representera inte bara det företag de jobbar inom utan också den 
bransch de är verksamma i. Även de fackliga företrädarna och eleverna representerar 
kollektiva intressen. Ofta är det en branschorganisation som nominerar representanter till 
programrådet. Lärarna representerar bara sig själva, eftersom alla lärare på programmet finns 
med i programrådet.  
 
En annan betydelsefull tjänsteman är SSA-sekreteraren. Denne deltar visserligen inte i alla 
programrådens sammanträden, men har en viktig samordnande funktion i andra sammanhang 
där parterna möts och diskuterar samarbetet. Det finns vidare en sammanvävning mellan 
programråd, SSA-råd och VIVA-gruppen genom att flera personer samtidigt är ledamöter i 
flera av dessa. I varje programråd finns det dessutom en representant från SSA-rådet.  
 
Politikerna i Gävle kommuns utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd ingår ej i programråden, 
men är representerade i SSA-rådet. Arbetslivskontakter diskuteras sällan eller aldrig som en 
egen punkt på nämndens dagordning, men berörs ofta i anslutning till att man behandlar andra 
ärenden. Samarbete med näringslivet är ingen konfliktfråga, utan anses angeläget av alla 
partier i nämnden. Ledamöterna i kommunstyrelsen har samma inställning. Överhuvudtaget 
nöjer sig politikerna med att hålla sig informerade om samarbetet och så länge detta bedrivs 
på ett bra sätt lägger man sig inte i. Genom de skrivningar som finns i skolplanen markerar 
man dock sitt stöd för samarbetet.  
 
Att dessa institutionella strukturer bildar en typ av nätverk råder det inget tvivel om. Det 
handlar om privata och offentliga aktörer som utbyter information och resurser med varandra. 
Samarbetets målsättningar är långsiktiga och gäller inte projekt som genomförs och sedan 
avslutas. Att aktörerna har ömsesidig nytta av att samarbeta med varandra är också klart, även 
om motiven varierar. Samtliga aktörer har dock ett gemensamt huvudmål, nämligen att den 
utbildningen som eleverna får skall bli så bra som möjligt. Min bedömning är vidare att det 
handlar om flera mindre nätverk. Kopplingarna mellan de olika grupperna är förvisso tydlig, 
men var och en av dem har egna målsättningar, är självständiga i förhållande till varandra och 
är inte helt överlappande. Nätverken har dessutom olika uppgifter. SSA-rådet fungerar främst 
som informationsspridare. Det mer konkreta samarbetet utformas i programråden, som 
visserligen bara är rådgivande, men som i praktiken även fattar en del beslut.  
 
Alla betydelsefulla aktörer som har ett intresse av samarbetet finns representerade i något eller 
några av de organ som utformar detta. Relationen mellan aktörerna är av den karaktären att de 
i princip inte kan styra varandra. Var och en av dem har resurser som de andra vill ha del av. 
För att tillgodose sina respektive önskemål krävs dock att de samarbetar med varandra. 
Strävan är därför att söka konsensus i nätverken. 
 
Vilken typ av nätverk det handlar om är inte lika lätt att säga. Att det inte rör sig om 
kortsiktiga enfrågenätverk eller om järntrianglar, med en stark sammanhållning är tydligt. 
Närmast till hands ligger nog att karaktärisera nätverken som policygemenskaper. Typiskt för 
dessa är ju att parterna har gemensamma intressen, att enighet råder om de övergripande 
målen, samt att kontakterna är täta och regelbundna. I det här fallet är de åtminstone 
regelbundna, men om de är täta är svårare att avgöra.  
 
Frågan är också om nätverken och programråden i Gävle uppfyller kriterierna för att anses 
vara lokala regimer. Sådana skall innehålla de inom policyområdet mest betydelsefulla 
aktörerna från både privat och offentlig sektor och det skall även finnas någon form av 
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relation mellan aktörerna. Samarbetet skall ske på frivillig basis och med långsiktiga mål och 
prioriteringar. Regimen skall kontrollera institutionella resurser så att den därmed har en 
handlingskapacitet. 
 
SSA-rådet kan avfärdas direkt eftersom det endast fyller funktionen att vara ett forum för 
utbyte av information. Det kan inte, som regimer, anses arbeta för att få någonting gjort. Det 
har dessutom många ledamöter från mycket olika branscher, vilket minskar förmågan till 
gemensamma initiativ.  
 
VIVA-gruppen vill vara operativ, dvs. den syftar till att få någonting gjort, men den har ett 
lite bredare verksamhetsfält än enbart samarbetet kring gymnasieskolan. Gruppen syftar till 
att få studerande ungdomar på alla nivåer att intressera sig för teknik och arbete i industrin. 
Den konkreta verksamheten består av punktinsatser på olika utbildningsnivåer, vilket gör det 
svårt att hävda att den utgör en grupp som styr samarbetet mellan gymnasieskola och 
näringsliv. Gruppen bildades 1996 och har således även verkat för kort tid för att betraktas 
som en regim. 
 
Inte heller kan programråden klassificeras som regimer. Råden består visserligen av aktörer 
från både privat och offentlig sektor som är autonoma i förhållande till varandra. Rådens 
ledamöter förfogar över institutionella resurser som kan användas för att få någonting gjort 
och de kan uppvisa flera konkreta uttryck för de pågående samarbetena. De uppfyller således 
en del av de krav som ställs för att definieras som regimer och har åtminstone regimliknande 
karaktär. Trots att samarbetet har långsiktiga målsättningar har det emellertid inte varat 
tillräckligt länge för att råden skall kunna anses vara regimer. 
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7.  Samarbete mellan gymnasieskolan och näringslivet 
 - Fyra fall jämförs med ett regimteoretiskt perspektiv  
 
Utifrån de fallstudier som redovisats i kapitel 3-6 görs i detta kapitel en avslutande analys. 
Detta sker dels genom att fallen jämförs, dels genom att resultaten prövas mot uppsatsens 
teoretiska referensram. Några mer generella slutsatser kan dock inte dras utifrån fyra fall. 
Däremot kan iakttagelserna omformuleras till hypoteser vilkas generella giltighet kan prövas i 
kommande undersökningar. 
  
En gemensam nämnare för de fyra kommunerna är att samarbete med näringslivet är ett 
nästan helt oreglerat område och därför får de enskilda skolorna själva bestämma hur 
omfattande detta skall vara. I uppsatsens teorikapitel refereras fyra olika definitioner av 
samarbete. Det kan enkelt konstateras att de samarbeten som studerats i uppsatsen inte 
handlar om koordination eftersom den förutsätter att parterna kommunicerar, men försöker 
lösa sina problem på varsitt håll. Konsultation är det inte heller eftersom ingendera parten 
träder in i den andres organisation som rådgivare. Integration är inte heller aktuellt eftersom 
verksamheterna då slagits samman till en, vilket inte förekommer i denna studie.  
 
Utifrån Westrins (1986) klassificering kvarstår då kollaborationer, dvs. att parterna är 
fristående från varandra, men ibland träffas för att diskutera gemensamma problem. Detta 
överensstämmer väl med det som sker i de fall som studerats i uppsatsen. Detta är kanske 
mest tydligt i samarbetet kring APU. För att uppfylla gymnasieförordningens krav måste det 
finnas ett visst mått av samarbete med näringslivet eftersom skolan inte har någon rätt att 
tvinga företag att ta emot APU-elever.  
 
I övrigt kan tilläggas att ingen av kommunerna valt ett resursfördelningssystem som belönar 
samarbete eller bestraffar uteblivet samarbete. Det enda incitament som finns från kommunen 
och staten (förutom behovet av APU-platser) är de allmänt hållna mål som förekommer i 
skolplaner och läroplanen om vikten av samarbete med det omgivande samhället. Det finns 
således ett handlingsutrymme för den enskilda gymnasieskolan som den kan välja att nyttja.  
 
Med den betydelse målstyrning numera har inom svensk utbildningspolitik är det logiskt att 
området inte är mer reglerat. Tvångsmedel skulle sannolikt vara kontraproduktiva. Det skulle 
i praktiken vara omöjligt att göra det obligatoriskt för företagen att medverka, inte ens om de 
fick full ersättning för de kostnader som de har. Risken vore överhängande att kvaliteten på 
APU skulle bli låg hos ett företag som tvingas ta emot en elev, vilket i slutändan drabbar 
eleven mest.  
 
Samarbetets organisering 
Varierar samarbetets organisering och i så fall på vilket sätt? Är samarbetsorganens 
organisation och uppgifter lika eller skiljer de sig åt? För att strukturera beskrivningen av 
samarbetets organisation i detta avsnitt kommer van Waardens dimensioner att användas. Jag 
börjar med strukturdimensionen.  
 
Att yrkesråden44 fyller en viktig funktion för samarbetet är tydligt. Av fyra skolor har tre 
yrkesråd, medan Tranemo gymnasieskola valt att organisera sitt samarbete på ett annat mer 
informellt sätt. Varje program har sitt eget yrkesråd, men industriprogrammet (eller 

                                                 
44 För enkelhetens skull använder jag i fortsättningen den gemensamma beteckningen ”yrkesråd” för de organ 
som på Parkskolan och Fågelviksgymnasiet kallas yrkesråd och på Polhemsskolan betecknas programråd. 
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motsvarande lokalt utformat program) har oftast ett råd knutet till varje gren. Yrkesråden har 
samma funktion och ställning på de tre skolorna. De saknar egna ekonomiska resurser och 
deras formella roll är att vara rådgivande, även om det i praktiken görs en del 
överenskommelser på rådens möten. Vid överläggningarna strävar man efter att uppnå 
konsensus mellan alla parter. Ingen kan tvinga någon annan aktör till något, utan samarbetet 
bygger på frivillighet. De flesta råden sammanträder 3-4 gånger per läsår oftast med den 
biträdande rektorn som ordförande. I enstaka fall är fackets representant eller någon av 
näringslivsrepresentanterna ordförande. Vissa råd möts alltid på skolan, medan andra ibland 
sammanträder på skolan och ibland hos något företag, en branschorganisation eller i fackets 
lokaler.  
 
Nedan beskrivs samarbetets organisationen med van Waardens aktörs- och funktionsdimension 
som utgångspunkt. Mötenas innehåll är likartat bland de olika yrkesråden. Deltagarna 
informerar varandra om aktuella frågor, allt i från den senaste branschutvecklingen till vad 
som händer i skolan. Eventuella problem uppmärksammas och diskuteras. Om det visar sig att 
för få elever sökt ett visst program, diskuteras vad skolan respektive företagen kan göra var 
för sig och tillsammans för att ändra på detta. APU och skolans tekniska utrustning brukar 
också behandlas. Däremot varierar det ganska mycket mellan de olika råden hur ofta frågor 
om program- och kursinnehåll berörs. I yrkesråd knutna till industriprogrammet (eller motsv.) 
tenderar sådana frågor att diskuteras oftare än i yrkesråd knutna till elprogrammet. 
 
I stort sett är yrkesråden likartat sammansatta på de tre skolorna. Skolledningen representeras 
av den biträdande rektorn45. Dessutom finns elever, lärare, branschfacket och bransch-
företagen företrädda. Även studie- och yrkesvägledaren finns med. Kärnämneslärare på 
Fågelviksgymnasiet och Parkskolan ingår, medan de på Polhemsskolan har rätt att delta, även 
om de ofta avstår från detta. På Parkskolan och Fågelviksgymnasiet har barn- och 
utbildningsnämnden en representant i varje yrkesråd. Polhemsskolan har valt ett mellanting 
genom att SSA-rådet, där utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden finns representerad, har 
en representant i varje programråd. 
 
I yrkesråden ingår också företrädare för branschfacket. De har mycket olika roller i de olika 
råden. I vissa yrkesråd har de en klar strategi att finnas med för att kunna påverka redan från 
början och för att facket skall ses som en naturlig del i det kommande yrkeslivet, samtidigt 
som de naturligtvis strävar efter att de blivande kollegorna skall kunna sitt jobb. I andra 
yrkesråd vet representanten varken vad facket har för mål med sitt deltagande eller vilken 
uppgift denne har i yrkesrådet.  
 
Graden av institutionalisering, spelregler samt maktrelationer utgör tre av van Waardens 
dimensioner, vilka utgör utgångspunkter för beskrivningen nedan. Trots att sammansättningen 
av representanter i de olika råden inte är helt identisk kan det ändå konstateras att yrkesråden 
utgör samarbetets kärna på de tre skolor som har valt denna form för att organisera 
kontakterna med näringslivet. Här finns alla betydelsefulla aktörer med. Möjligen kan man 
hävda att nämndspolitikerna inte ingår i Polhemsskolans råd, men å andra sidan spelar dessa, i 
alla fyra kommuner, en högst undanskymd roll i samarbetet. På de skolor där politikerna finns 
representerade deltar de bara sporadiskt. Tanken är att de inte skall lägga sig i verksamheten i 
yrkesråden, utan snarare skall informera sig för att kunna rapportera till nämnden om vilka 
aktiviteter som pågår.  
                                                 
45 Det varierar mellan de olika skolorna hur olika tjänster benämns. På vissa skolor har man en gymnasiechef 
som biträds av ett antal rektorer. Andra har valt att kalla enhetschefen för Rektor och denne biträds då av så 
kallade biträdande rektorer.  



 71

Tranemo gymnasieskola är ett undantag eftersom den varken har yrkesråd eller programråd. 
Samarbetet sker istället mer informellt, i direkta kontakter mellan skolans rektor och de 
inblandade företagen. Ett viktigt kontaktforum utgörs av näringslivsrådet, i vilket de flesta 
betydelsefulla företag i kommunen är representerade. I detta diskuteras ibland utbildnings-
frågor och då brukar rektor bjudas in. Näringslivet passar då på att ge sina synpunkter på den 
gymnasieutbildning som bedrivs.  
 
I det lokala näringslivsrådet finns emellertid inga fackliga representanter och inte heller lärare, 
elever eller studie- och yrkesvägledare. Det är näringslivsrådet som väljer när och hur ofta 
utbildningsfrågor skall avhandlas och huruvida rektor skall inbjudas eller ej. Den politiska 
representationen ser också något annorlunda ut än i övriga fall. Kommunalrådet är ledamot av 
näringslivsrådet och är med på alla sammanträden oavsett vad som diskuteras, medan 
bildningsnämnden helt saknar representation. Det innebär att politikerna i bildningsnämnden 
bara finns med i skola- och arbetslivsrådet, där det nästan aldrig diskuteras gymnasiefrågor. 
De får därmed inte samma direkta insyn som politiker i Tibro och Örnsköldsvik. 
 
Tranemos val att inte ha några yrkesråd medför att samarbetet mer sker i det fördolda. Att 
vissa intressen utestängs understryker detta. Tranemos modell är ett snabbare och enklare sätt 
att fatta beslut som tar vara på fördelarna med att vara en mindre kommun. Nackdelen blir att 
skolledningen måste lägga ned extra mycket arbete på att förankra samarbetet framför allt 
bland lärarna. På samma sätt som i de övriga skolorna ordnas också handledarträffar, men då 
diskuteras oftast bara APU och inte samarbete utöver detta. Dessutom är det personer på en 
lägre nivå i företagen som deltar i dessa träffar, medan de som sitter i näringslivsrådet 
återfinns lite högre upp i beslutshierarkin. 
 
Även Gävle kommun har sin egen modell i och med att de valt att behålla både SSA-rådet och  
SSA-enheten. I Tranemo finns visserligen en efterföljare till SSA-rådet, men detta är mindre 
och ägnar nästan all tid åt frågor som rör grundskolan. SSA-rådet i Gävle fyller en viktig 
övervakande funktion genom att det kontrollerar att olika intressen är representerade i 
programråden och att programråden regelbundet har sammanträden.  
 
Själva SSA-rådet är i första hand ett forum för informationsutbyte, medan SSA-enheten 
svarar för den konkreta verksamheten. Den arrangerar både informationsträffar och sociala 
träffar där alla handledare kan träffa varandra och skolledningen. SSA-enheten ansvarar också 
för handledarutbildningen, vilken sköts av de enskilda lärarna på de andra skolorna. Gävle är 
den enda av undersökningens kommuner som har tjänstemän anställda med huvudsaklig 
uppgift att arbeta med samverkan mellan skola och arbetsliv. Dessutom har Polhemsskolan en 
heltidsanställd APU-samordnare som svarar för att underlätta anskaffningen av APU-platser. 
På de andra skolorna sköts denna uppgift av biträdande rektorer och lärare, och i viss mån kan 
även studie- och yrkesvägledare vara inblandade. 
 
Beträffande van Waardens sista dimension strategi, sammanfaller den med de motiv som 
aktörerna har för att delta i samarbetet och kommer därför att analyseras senare i detta kapitel. 
 
Vad kan skolan göra för att fördjupa samarbetet med näringslivet? Den viktigaste synpunkten 
som framkommit under intervjuerna är att näringslivsföreträdarna vill att skolan skall visa 
större flexibilitet. De menar att det finns för många regler, men efterlyser också att lärarna och 
skolledningen intresserar sig mer för samarbetet och frågar sig hur man bättre kan nyttja de 
resurser som finns i det lokala näringslivet. En ökad flexibilitet när det gäller APU skulle 
kunna medföra att fler APU-platser kan tillskapas.  
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Ett exempel på bristen på flexibilitet är att vissa skolor och program endast genomför APU 
under en viss tidsperiod, då alla elever i en viss årskurs skall ut på APU. Det är inte säkert att 
just den tiden är den bästa för alla företag. Under dessa veckor kanske företaget bara utför 
jobb av en viss karaktär, medan deras arbetssituation kan vara mer varierad en månad senare. 
 
Variationer mellan kommuner 
I vad mån råder det skillnader mellan kommuner när det gäller hur samarbetet mellan skola 
och näringsliv organiseras, och hänger dessa i så fall samman med olika kommunegenskaper 
såsom befolkningsstorlek, resursfördelningssystem, politiska majoritetsförhållanden och 
näringsstruktur? 
 
Som visats har kommunerna valt olika vägar att organisera samarbetet. I alla kommuner utom 
Tranemo sker detta främst genom programråd/yrkesråd. Tranemo gymnasieskola bygger på 
direkta och informella kontakter mellan dess rektor och företagen, men det lokala 
näringslivsrådet och de handledarträffar som skolan arrangerar har också betydelse. De 
inblandade motiverar detta med att kommunen är liten, och att de valda formerna skapar 
närhet, men detta gäller tydligen inte i den andra mindre kommunen som studerats. Det går 
därför att inte att se någon koppling mellan denna skillnad i organisering och kommunens 
befolkningsstorlek.   
 
Även Gävle kommun har delvis en egen organisationsform. Utöver den vanliga 
organisationen med programråd har man valt att behålla SSA-rådet och en SSA-enhet knuten 
till förvaltningen Utbildning & Arbete Gävle. SSA-organisationen kanske behövs för att 
samordna kontakterna i en stor kommun, men det går inte att säga något bestämt om en sådan 
organisation är vanligare i stora kommuner.  
 
Studien har gjorts i två skolor i socialistiskt styrda kommuner och i två skolor i kommuner 
med borgerlig majoritet. I alla kommuner har majoriteten varit stabil under lång tid. Det finns 
emellertid inget som tyder på att majoritetsförhållandena skulle påverka samarbetets 
omfattning. Några större skillnader mellan majoritetens och oppositionens uppfattningar råder 
inte. Politisk färg är således en variabel som inte kan förklara att samarbete uppstått och 
vilken omfattning det har.  
 
Ytterligare en faktor som skiljer sig åt mellan de undersökta skolorna är att Parkskolan, 
Fågelviksgymnasiet och Polhemsskolan har funnits i minst 15 år medan Tranemo gymnasie-
skola invigdes så sent som hösten 1994. Är ett nytt gymnasium mer samarbetsorienterat än de 
äldre? Resultaten från denna studie tyder på att så inte är fallet. Genomgående inleddes 
samarbetet i organiserad form i samband med gymnasiereformen 1993, vilket gör att alla 
hållit på ungefär lika länge.  
 
Näringslivet drev visserligen på för att Tranemo gymnasieskola skulle komma till och redan 
då underströks att den skulle ha ett nära samarbete med näringslivet. Samarbetsorienteringen 
gentemot näringslivet underströks också när skolans rektor rekryterades. Trots detta är inte 
samarbetet i Tranemo mer omfattande än på motsvarande program vid andra gymnasieskolor. 
APU-tiden är förvisso längre i Tranemo, men i andra avseenden har de andra skolorna 
samarbetsaktiviteter som är mer omfattande än i Tranemo. Att skolan är nystartad verkar 
alltså inte ha någon större betydelse för samarbetets omfattning.  
 
Är då ingen av kommunegenskaperna viktiga? Av de undersökta variablerna på kommunnivå 
är det bara näringsstrukturen som har visat sig ha påtaglig betydelse för omfattningen av 
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samarbetet på de enskilda programmen, men man bör notera att det i en och samma kommun 
kan finnas både omfattande och begränsade samarbeten. Omfattningen av samarbetet kan 
förklaras av hur väl representerad den bransch som en utbildning vänder sig till är i 
kommunen. I fallstudierna går det att utläsa att program med anknytning till en bransch där ett 
eller några företag har många anställda, möter ett större intresse och engagemang från 
företagens sida. 
 
Det är dock omöjligt att utifrån näringsstrukturen förutsäga hur omfattande samarbetet skall 
bli i en kommun som helhet betraktat, eftersom detta kan variera mellan de olika 
programmen. För att närmare förstå vad som påverkar samarbetets organisation och 
omfattning måste analysen således göras på programnivå, men kommunernas näringsstruktur 
kvarstår som en kontext med förklaringsvärde.  
 
Variationer mellan programmen och identifiering av faktorer med betydelse för 
samarbetets omfattning 

Vi går således vidare till att se om det går att hitta förklaringar till variationerna genom att 
analysera skillnader på programnivå.  
 
APU är grunden för det samarbete som bedrivs på samtliga studerade program. Där APU 
fungerar bra finns ofta också ett i övrigt väl fungerande samarbete. På program där APU inte 
kan erbjudas fullt ut är samarbetet endast begränsat. Skillnaderna mellan programmen är 
påtagliga. Samarbetet med näringslivet är mest omfattande på industriprogrammet (eller 
motsvarande lokalt utformat program), medan det är av begränsad omfattning i anslutning till 
elprogrammet. 
 
Byggprogrammet är också speciellt, men på så vis att det uppvisar den största variationen 
mellan de olika skolorna. På Fågelviksgymnasiet i Tibro och Polhemsskolan i Gävle är 
samarbetet inte lika omfattande som det är på Parkskolan i Örnsköldsvik. Branschen 
garanterar t.ex. alla elever på Parkskolan ett lärlingsår om de klarar av alla sina kurser och tar 
examen, vilket ingen av de andra två skolorna kan ge. Dessutom får eleverna i regel de 
femton veckor APU som gymnasieförordningen föreskriver. 
 
Det finns flera orsaker till dessa skillnader mellan programmen. En viktig skillnad utgörs av 
olikheter i företagsstorleken. Fallstudierna visar att det är enklare att samarbeta med stora 
företag än med små. Stora företag har ett mer långsiktigt perspektiv, har en naturlig 
personalomsättning och därmed behov av ständig nyrekrytering. Att samarbeta med skolan 
utgör en möjlighet att utan större kostnader pröva och lära upp ny arbetskraft. Detta framkom 
särskilt tydligt vid intervjuerna i Örnsköldsvik och Gävle. Stora företag förfogar dessutom 
över större resurser än små, både ekonomiskt och i form av tillgång på personal. De har 
därmed helt andra möjligheter att ingå i samarbeten än vad ett litet företag har. 
 
Elbranschen illustrerar de begränsningar som en struktur med många små företag utgör. Vissa 
företag består bara av ägaren själv och de flesta andra har bara någon enstaka anställd. 
Småföretagen brukar inte vara medlemmar i branschorganisationen EIO, vilket medför att de 
saknar en viktig informationskanal och blir svårare för skolan att fånga upp. Företagen anser 
inte att de har något att tjäna på ett samarbete. Det kan vidare vara svårt att hitta en intresserad 
handledare och om en sådan finns kan produktionsbortfallet bli stort när denne är frånvarande. 
Därför är också samarbetet kring elprogrammet minst.  
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Elbranschen är förvisso företrädd i alla landets kommuner, men utgör ofta en ganska liten 
näringsgren i den enskilda kommunen, undantaget kan vara kommuner där det finns större 
elindustriföretag. Om de riktigt små företagen räknas bort blir det ofta inte så många företag 
kvar att samarbeta med. Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att studien visar att det 
finns stöd för en storlekshypotes som innebär att det är lättare att skapa ett omfattande 
samarbete med stora företag än med små. 
 
Liten företagsstorlek kan dock kompenseras av en välorganiserad branschorganisation. 
Byggbranschen är exempel på detta. På både central och regional nivå har branschen 
prioriterat frågan om samarbete med gymnasieskolan. I varje region finns en regional yrkes-
kommitté med representanter för arbetsgivare och fack, där bland annat utbildningsfrågor och 
arbetsmarknadsfrågor diskuteras. Branschorganisationen ser också till att samarbetet med 
skolan fungerar. Detta omfattar därför relativt många aktiviteter, trots att branschen inte ens 
kan ge eleverna den APU de har rätt till. Att gå på olika möten och delta i diverse aktiviteter 
såsom skolpresentationer och dylikt tar ofta mycket tid, vilket en småföretagare har brist på. 
Om denne däremot är medlem i en branschorganisation eller lokal företagarförening finns 
möjligheten att organisationen kan anställa någon vars uppgift blir att arbeta med skolan, gå 
på yrkesrådens möten och driva branschens frågor. Den enskilde företagaren kan naturligtvis 
inte förvänta sig att själv inte behöva göra någonting, men kan han/hon bara få stöd och 
avlastning visar det sig gå något lättare att få denne att ställa upp. Det enskilda småföretagets 
insats blir då i första hand att ta emot elever. 
 
Ett annat exempel på att samarbete med små företag är möjligt utgörs av Tibro Förenade 
Möbelindustrier (TFM). TFM har stor betydelse för det samarbete som pågår mellan ett stort 
antal mindre och ett fåtal lite större möbeltillverkare å ena sidan och gymnasieskolan å andra 
sidan. Samtidigt visar fallet Tibro att det kan krävas en del arbete för att övertyga forna 
konkurrenter om att de faktiskt kan vinna på att samarbeta. Det förtjänar dock att påpekas att 
en förutsättning för ett fungerande samarbete är att företagen inte är alltför små. En 
underlättande faktor kan vara att företagen är verksamma i samma bransch, men företagen i 
Tranemo visar att det går att samarbeta med skolan även om man inte tillverkar samma typ av 
produkter.  
 
Erfarenheterna från Tranemo, men också från Tibro visar att det trots allt går att etablera ett 
samarbete mellan skola och små företag om dessa är välorganiserade. Samarbetet kan också 
fungera om det finns en stark ”vi-anda” bland företagen samt att några personer är beredda att 
avsätta tid för att få samarbetet att fungera och att dessa också övertygar andra att delta. En 
sådan anda kan nog vara svår att uppbåda i en stor kommun, men det går bevisligen i en liten 
kommun om det rätta engagemanget finns. Dessa fall visar att storlekshypotesen bör 
kompletteras med organiseringshypotes som innebär att små företag också är möjliga att 
samarbeta med, under förutsättning att de länkas samman i en gemensam intresseorganisation. 
 
Utöver storlek och organisering finns det andra förklaringar till skillnader mellan de olika 
programmen. Samarbete kring elprogrammet försvåras av att arbete med el kräver viss 
kompetens, annars kan man riskera både sitt eget och andras liv. Ytterligare ett speciellt 
problem är att eleverna tenderar att välja elprogrammets elektronikgren i allt större 
utsträckning. Företag med denna inriktning är ofta specialiserade, små och arbetar under stor 
tidspress, vilket gör att utrymmet för att ta emot APU-elever kan vara begränsat.  
 
Utöver kommun- och branschspecifika förklaringar bör det också betonas att ett personligt 
engagemang kan vara betydelsefullt för att samarbete skall komma till stånd. I tre av fallen 
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finns det en person i näringslivet som skulle kunna betraktas som en eldsjäl och i ett fjärde 
finns två sådana. Dessa lägger ned mycket tid och engagemang för att öka samarbetet med 
skolan, tar initiativ till olika arbetsgrupper och samarbetsprojekt, och har även drivit på och 
övertygat kollegor i näringslivet samt skolledare och lärare om vikten av samarbete. 
Betydelsen av enskilda personers insatser skall naturligtvis inte överdrivas, men de tycks ha 
haft särskild betydelse när samarbetet befunnit sig i sin linda. Dessa personer omnämns ofta 
av andra intervjuade som insatta, kunniga och betydelsefulla för samarbetets utveckling. 
 
Aktörernas motiv för att samarbeta 
De parter som är inblandade i samarbetet mellan skola och näringsliv har i samtliga fall en 
gemensam övergripande målsättning av långsiktig karaktär, nämligen att åstadkomma en så 
bra utbildning som möjligt för eleverna. Aktörerna har dock olika motiv till varför man vill 
samarbeta med varandra. I detta avsnitt diskuteras och analyseras dessa. De summeras i tabell 
7.1. 
 
Tabell 7.1 Skolans och näringslivets skilda motiv för samarbete 
 
Skolans motiv Näringslivets motiv 
• Anskaffning av APU-platser • Ger möjlighet att påverka utbildningen 
• Lärarna kompetensutvecklas • En bra utbildning ökar arbetstagarens flexibilitet 
• Motivationshöjande moment för studietrötta elever • Samarbete ger kortare upplärningstid 
• Uppfyller mål i läroplan och skolplan • Ger möjlighet att testa framtida arbetstagare 
• Samarbetet bidrar till utveckling i kommunen • Handledaren utvecklas i sin yrkesroll 
• Utbildningens attraktivitet ökar • Försäkra sig om framtida arbetskraft 
 • Tar ett socialt ansvar för ungdomarna i kommunen 
 • Samarbetet ger god PR 

 
Skolans främsta motiv för att samarbeta är att underlätta arbetet med att få fram de APU-
platser som behövs. APU är en viktig del av utbildningen och det har också visat sig att 
utbildningar som ger bra kontakter med näringslivet brukar vara attraktiva. APU gör också att 
även lärarna får kontakter och kompetensutveckling i det lokala näringslivet. När lärarna 
besöker eleverna ute på APU-platsen får de en möjlighet att uppdatera sina kunskaper om den 
senaste tekniken. De får även ett bra test på om de kunskaper eleverna har med sig från skolan 
är adekvata. I mötet med branschfolket får de ytterligare synpunkter på vad undervisningen 
bör innehålla och information om aktuella branschfrågor.  
 
Ytterligare ett motiv för samarbete är att det tydliggör kopplingen mellan undervisningen i 
skolan och de kunskaper en anställd behöver ha. Det blir på så sätt en motivationshöjande 
faktor för studietrötta elever. Samarbetet ger i vissa fall också ett ekonomiskt tillskott i form 
av sponsring, även om detta har mer symbolisk än reell betydelse. Liknande erfarenheter finns 
i det amerikanska systemet. Skolans motiv till samarbete är möjligheten till nya influenser och 
resurser till skolan. Dessutom leder samarbetet till att elever får ökad insikt i arbetslivets 
villkor, och att elevernas möjligheter att få jobb efter avslutad utbildning ökar (MacDowell 
1989).  
 
Att samarbeta med näringslivet är ett av de uppdrag som skolan fått från kommunen och 
staten. Ett motiv för samarbete är således att uppfylla målsättningar som finns i skolplaner, 
läroplaner och andra väsentliga styrdokument. 
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I Tranemo och Tibro har skolan en uttalad uppgift att utbilda arbetskraft som det lokala 
näringslivet kan anställa. Samarbetet blir därmed en komponent i en kommunal 
utvecklingsstrategi. Nästan alla intervjuade i Tranemo understryker detta som särskilt viktigt. 
Det är värt att notera att de flesta skäl för att inrätta en egen gymnasieskola hade en 
näringslivspolitisk anknytning. En utvecklingsstrategi finns även i Tibro, men bara några av 
de intervjuade hänvisade till den. Det kan möjligtvis finnas liknande strategier även i de två 
andra kommunerna, men i skolplanerna och i de näringspolitiska programmen finns inget som 
tyder på detta. Finns det en sådan strategi, är det inte heller något som de aktörsrepresentanter 
jag intervjuat känner till. Att Tranemo och Tibro inte är ensamma om att tänka i dessa banor 
visar en studie av Lidström (1998). Många kommuner ser utbildningsfrågorna som en viktig 
del i en kommunal utvecklingsstrategi, men hur dessa närmare ser ut varierar dock.  
 
Ett sista motiv för skolorna är att en utbildning blir mer attraktiv att söka om den innehåller 
samverkan med näringslivet. Möjligheterna att få jobb efter avslutad utbildning anses öka. Ett 
samarbete med näringslivet ger signaler till eleverna om att utbildning är något viktigt för 
arbetsgivaren och därmed något som är betydelsefullt för att kunna erhålla ett arbete. 
 
Det viktigaste motivet för näringslivet för samarbete med kommunerna är möjligheten att 
påverka att utbildningen blir så bra som möjligt för eleverna, eftersom dessa utgör framtidens 
arbetskraft. En bra utbildning söks av fler elever och konkurrensen leder till att de bästa väljs 
ut. Företagen får därmed så småningom mer kompetenta personer att anställa. Det är också 
viktigt för företagen att arbetskraften är välutbildad eftersom det ökar dess flexibilitet och 
förkortar upplärningstiden. Ett annat motiv för samarbete kan vara att eleverna kan skolas in i 
företagets organisation redan innan de blir anställda (Nilsson 1998 s. 32). 
 
Att ta emot APU-elever är visserligen en uppoffring för företaget, men har också sina fördelar 
genom att det ger en möjlighet att testa en elev för att se hur denne fungerar som arbetstagare. 
APU blir då en slags provanställning utan lön. Eleven får ofta prova på skilda arbetsuppgifter 
under sin APU och blir därmed i realiteten upplärd och ännu enklare att så småningom 
anställa, antingen som semestervikarie eller som tillsvidareanställd efter avslutad utbildning. 
Detta motiv anförs framför allt av de större företagens representanter i Gävle och 
Örnsköldsvik, men även av olika byggföretag. På en byggarbetsplats kan eleven bidra till att 
arbete utförs, i vissa fall utan att arbetsgivaren behöver betala någon ersättning. I andra fall 
betalas en symbolisk lön om 15-20 kr per timme.  
 
Det är också positivt för företagen att APU ger handledaren och de anställda som har till 
uppgift att ta hand om eleven, möjligheter att utvecklas i sina yrkesroller. Dessutom kanske en 
person utifrån har andra och till och med bättre idéer om hur en viss arbetsuppgift kan utföras. 
 
Ytterligare ett motiv för företagen är att försäkra sig om att ha tillgång till arbetskraft i 
framtiden. Samtliga studerade program verkar mot branscher där det ännu inte råder någon 
större brist på arbetskraft, men där man räknar med sådana problem inom ett par år. Antalet 
utbildade måste öka och dessa gymnasieprogram måste bli mer attraktiva. 
 
Motivet skiljer sig emellertid åt mellan olika företag, beroende på om dessa är stora eller små. 
De stora ser mer långsiktigt på detta och har genomgående större och kontinuerliga behov av 
nyrekrytering av arbetskraft. Små företag har däremot ett kortare perspektiv och har sällan 
stora behov av att rekrytera arbetskraft. Den viktigaste frågan för småföretagaren är inte om 
det råder brist på kompetent arbetskraft om fem år, utan snarare om företaget skall överleva 
nästa konjunkturnedgång. Småföretagaren har därför inte heller någon fördel av att kunna 
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testa en APU-elev. Visserligen kan APU-eleven utföra en del arbete, till låg kostnad, men 
detta skall vägas mot företagets tidsmässiga uppoffring. En aktiv och välorganiserad 
branschorganisation kan dock se kollektiva skäl för ett mer långsiktigt förhållningssätt. 
Arbetet kan då fördelas mellan de inblandade företagen och deltagande i samarbetet blir 
därmed inte så betungande för den enskilde småföretagaren.  
 
I två av fallen (Tranemo och Gävle) lyfter några intervjuade fram att företagen tar ett socialt 
ansvar och därför anstränger sig lite extra för att underlätta elevernas inträde i arbetslivet. 
 
Slutligen pekar några företag på ett PR-motiv. Ett engagemang i utbildningsfrågorna är ett sätt 
att skapa goodwill samt att marknadsföra sig i förhållande till nuvarande och blivande kunder 
och anställda. Motivet är dock inte särskilt vanligt, men förekommer oftare i en amerikansk 
kontext. Ett antal studier har visat att motivet att få god PR för företaget och dess produkter 
samt att öka försäljningen är de främsta skälen för företag att samarbeta med skolan 
(MacDowell 1989, Burke 1986).  
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att både skola och näringsliv ser fördelar med att 
samarbeta med varandra. Motiven är inte helt likartade, men står samtidigt sällan i konflikt 
med varandra. Att skolan kan erbjuda APU-platser och att lärarnas kompetens utökas står ju 
inte i konflikt med att företagens rekrytering underlättas och att eleverna har en bra och 
relevant utbildning när de börjar förvärvsarbeta. Frånvaron av konflikt gör naturligtvis 
förutsättningarna bättre för att samarbete skall uppstå. De flesta av fördelarna är svåra att 
uppnå på egen hand, och därför behöver aktörerna hjälp av varandra, till ömsesidig nytta.  
 
Fackets roll i samarbetet är intressant genom att de i någon mån utgör en tredje part med en 
diffus roll. I praktiken är dock facket och arbetsgivarna överens när det gäller utbildnings-
frågor. De meningsskiljaktigheter som finns är snarare att fack och arbetsgivare kan ha en 
uppfattning och skolan en annan. Facket finns med i samarbetet på tre studerade skolor, 
varvid undantaget utgörs av Tranemo gymnasieskola. De menar själva att de med sina 
erfarenheter och kunskaper om arbetslivet bidrar till att utbildningen blir bra. De ser också sin 
medverkan som ett sätt att intressera eleverna för medlemskap i facket. De lokala fackliga 
representanternas kännedom om samarbetets motiv varierar dock. Några har klart för sig 
varför facket finns med i dessa organ och känner ett stort engagemang för sitt uppdrag medan 
andra har en mer diffus bild av sin uppgift. De har blivit ombedda att gå på mötena, men har 
inte fått veta vad de skall göra där och vad som är syftet med att facket finns med.  
 
Bland de intervjuade finns inte bara positiva åsikter om samarbetet. Några skolföreträdare 
uttrycker vissa farhågor för vad ett allt för långtgående samarbete kan leda till. Två 
huvudsakliga risker lyfts fram. För det första kan de ekonomiska och materiella bidragen bli 
så stora att skolan inte längre klarar av att genomföra utbildningen utan dessa. Om då 
företagen börjar ställa större krav på motprestationer kan skolan tvingas gå med på dessa. För 
det andra finns risken att ett genomförande av de krav som vissa företag har på mer 
specialiserade utbildningar kan leda till att elever hamnar i knipa om dessa företag sedan byter 
inriktning, lägger ner eller flyttar någon annanstans. Om bredden i utbildningen skalas bort 
blir i praktiken arbetsmarknaden mindre. Det bör dock betonas att det också finns några 
företag som önskar att utbildningarna till och med skall vara bredare än idag.  
 
Motivbilden skiljer sig inte nämnvärt åt mellan de undersökta kommunerna. Den enda tydliga 
skillnad som kan observeras är att informanter i två kommuner uppger att de ser samarbetet 
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som en del i en kommunal utvecklingsstrategi. Att detta skulle ha några konsekvenser för 
samarbetets omfattning eller organisation finns det dock inget som tyder på i den här studien. 
 
När det gäller skillnader i motivbild mellan de olika programmen visar det sig att det finns ett 
samband mellan antalet skäl som de olika parterna uppger och samarbetets omfattning. I de 
samarbeten som är mest omfattande anförs fler skäl från företagens sida för samarbete än vad 
de gör som är inblandade i mer begränsade samarbeten. Konkret innebär detta att företag 
knutna till industriprogrammet ser fler skäl för ett samarbete än vad företag knutna till 
elprogrammet gör.  
 
Regimteorin och samarbetet gymnasieskola - näringsliv 
En av regimteorins utgångsantaganden är att samhället blivit mer komplext att styra och att 
allt mer av styrning därför har delegerats till lokal nivå (Stoker 1995 s. 58-59). Det är i en 
sådan miljö av lokalt handlingsutrymme som regimer kan utvecklas. Detta präglar det svenska 
skolväsendet, som sedan slutet på 1980-talet allt mer kommit att styras med mål.  
 
I vilken utsträckning är de studerade samarbetena uttryck för regimer? Med Stones kriterier 
som utgångspunkt bör samarbetets institutioner omfatta de inom policyområdet mest 
betydelsefulla aktörerna från privat och offentlig sektor vilka har resurser till sitt förfogande 
för att kunna åstadkomma förändringar. Samarbetet skall vara informellt i den meningen att 
samarbetsorganet saknar formell beslutskompetens. Dessutom skall det vara frivilligt, stabilt 
och långsiktigt (Stone 1989 s. 4). I vad mån gäller dessa kriterier för de fall som undersökts? 
 
Är de aktörer som ingår de som kontrollerar de värdefulla resurserna? Trots att politikerna på 
ett eller annat sätt finns med i samtliga samarbeten, är det inte de som har den faktiska 
kontrollen. Denna är delegerad till skolledarna och lärarna och omfattar beslutanderätt i bl.a. 
undervisningsfrågor, personalfrågor och kontroll över de ekonomiska resurser som skolan 
erhåller. På motsvarande sätt ligger i de medelstora och stora företagen kontrollen över 
mindre sponsringsresurser på avdelningsnivå och inte på den absoluta toppnivån. I mindre 
företag är det ofta företagets VD som fattar sådana beslut. De viktigaste aktörs-
representanterna är således tjänstemän på mellannivå i större företag, chefer för mindre 
företag samt skolledare och lärare.  
 
Det maktbegrepp som regimteorin bygger på understryker att makt är en fråga om att se till att 
få saker och ting gjorda. Makten borde därmed ligga på den nivå där politiken får sin konkreta 
utformning, dvs. längst ned i organisationen. Den främsta resursen för aktörerna är deras 
inflytande över verksamhetens organisation och konkreta innehåll.  
 
Sådana aktörsrepresentanter från mellannivå ingår i de yrkesråd som är knutna till 
Fågelviksgymnasiet, Parkskolan och Polhemsskolan. Råden liknar i stor utsträckning 
policygemenskaper. De är mer öppna och inte lika stabila som järntrianglar, men har 
gemensamma mål och påverkar hur en offentlig policy implementeras. Yrkesråden svarar för 
informationsutbyte, mobilisering av egna och andras resurser samt koordinering. 
 
På de skolor som har yrkesråd finns de aktörer som kontrollerar de viktigaste resurserna med, 
men det räcker inte för att de skall kunna definieras som regimer. Aktörerna skall dessutom ha 
en handlingskapacitet och det skall finnas en relation mellan olika aktörer. Samtliga studerade 
yrkesråd uppfyller dessa kriterier. Regimer skall också vara informella, vilket stämmer bra in 
på yrkesråden vars formella ställning är att vara organ för informationsspridning, utan 
beslutskompetens. 
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Tranemo saknar en sammanslutning med motsvarande roll som yrkesråden. Det finns ingen 
enskild grupp som styr samarbetet. Detta står istället på två ben, dels det lokala 
näringslivsrådet, dels de regelbundna handledarträffarna. Dessa träffar är det närmaste ett 
yrkesråd som Tranemo gymnasieskola kommer, men det är bara lärare och handledare som 
träffas och därmed deltar inte de som kontrollerar resurserna. Dessa hanteras istället i det 
lokala näringslivsrådet, men i detta råd finns inte lärarna med. Näringslivsrådet är snarast en 
järntriangel, eftersom det är ett ganska slutet forum för speciellt inbjudna med en stark 
sammanhållning kring gemensamma intressen.  
 
Det informellt organiserade samarbetet i Tranemo skiljer sig från de andra studerade 
samarbetena, vars organiseringsgrad är högre. Den policygemenskap som beskrivits i 
uppsatsen gör att lärarna, det lokala facket och Bildningsnämnden får en betydligt mer 
undanskymd roll när det gäller samarbetets organisering och innehåll. Den högre 
organiseringsgraden som finns i de andra tre kommunerna gör att fler aktörer i mer direkt 
mening involveras i styrningen av samarbetet. En nackdel med en högre organiseringsgrad 
skulle kunna vara att styrningen blir mer tidskrävande och att förändringar tar längre tid att 
genomföra. Några sådana tecken finns dock inte i de samarbeten som studerats i denna studie. 
Som tidigare konstateras verkar organiseringsgraden inte ha någon betydelse för samarbetets 
omfattning. 
 
En viktig utgångspunkt för regimteorin är att ingen skall tvingas till samarbete i en regim 
(Stoker 1995 s 54-59). Frivilligheten betingas av att det finns ett ömsesidigt intresse hos de 
inblandade parterna att få möjlighet att utnyttja resurser som den andra parten förfogar över 
och som kan användas för att uppnå de egna målen. Det finns således en ömsesidig nytta av 
ett samarbete (Stone 1986 s. 91). På samtliga program som studerats råder denna 
ömsesidighet och den bygger på frivillighet.  
 
Alla program har också samarbetsaktiviteter utöver APU, vilket kan tas som intäkt för att det 
finns en vilja till frivilligt samarbete. Både graden av samarbetsvilja och dess konkreta 
utformning varierar dock från samarbete till samarbete. Inget i de intervjuer som gjorts tyder 
på att det skulle finnas någon motvilja hos skolföreträdarna att samarbeta, snarare riktas kritik 
mot att företagen inte vill ställa upp mer än de gör. Även ett flertal branschrepresentanter har 
kritiserat skolan för att inte vilja fördjupa samarbetet. Sammantaget tyder detta på att 
samarbetet sker frivilligt. I en mening är dock inte samarbetet frivilligt, nämligen när det 
gäller val av motpart. Skolan måste trots allt samarbeta med näringslivet om den skall kunna 
genomföra APU. På samma vis måste företagen samarbeta med skolan om de vill kunna 
påverka elevernas utbildning. I denna mening råder ett ömsesidigt beroende. Om man vill 
förverkliga sina mål måste man samarbeta med vissa bestämda motparter.  
 
Stone pekar också på att det kan finnas andra skäl för samarbete än ett ömsesidigt utbyte. Ett 
ansvar för samhället och att bidra till samhällets utveckling, även om det kanske inte direkt 
gynnar en själv, kan också vara en orsak (Stone 1989 s. 80). I Tranemo och i viss mån i Gävle 
utgör det sociala ansvaret ett motiv som anförs av näringslivet för att ta emot APU-elever. 
Något exempel där ett företag samarbetat med skolan utan något annat skäl än att man vill ta 
ett samhällsansvar återfinns inte i studien, men framför allt några av de som representerar 
företag där vinsterna av samarbetet betraktas som relativt små, framför att de tycker att det är 
viktigt att företagen inte bara ser till kortsiktiga vinster, utan att de också tar ett långsiktigt 
samhällsansvar. Om företag resonerar på detta sätt blir konsekvensen i så fall att antalet 
deltagare i nätverken kring samarbetet med skolan blir större. 
 



 80

Ytterligare ett krav för att definieras som en regim är att samarbetet mellan privata och 
offentliga aktörer är ett långsiktigt projekt (Painter 1997 s. 129). I min studie kan det 
konstateras att det långsiktiga perspektivet finns hos de flesta inblandade aktörer. Det finns 
visserligen företag som bara tar emot APU-elever vid enstaka tillfällen eller bara någon gång 
skänkt förbrukningsmaterial, men i de flesta fall tar företagen emot elever på kontinuerlig 
basis och sponsrar skolan med jämna mellanrum. Branschföreträdarnas motiv att i första hand 
bidra till att förbättra elevernas utbildning kan också ses som uttryck för denna långsiktighet. 
 
Som påpekades i uppsatsens teoretiska kapitel är i det först i efterhand som man kan 
konstatera om en informell grupp kan sägas vara en regim eller ej. Det är då man kan bedöma 
om regimen varit etablerad sedan en lång tid tillbaka och om den konkreta förändringen av 
verkligheten är bestående och långsiktig. De samarbeten som studerats är fortfarande på ett 
tidigt utvecklingsstadium. Först om ett antal år går det därför att bedöma om yrkesråden 
uppfyller kriterierna för att klassificeras som regimer.  
 
Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att regimteorin kan användas även på denna 
mer verksamhetsnära nivå för att förklara närmandet mellan privata och offentliga aktörer. 
Med hjälp av teorin blir det förståeligt vilka aktörer som samarbetar och varför de gör det. 
Samarbetet styrs och organiseras i nätverksform, men samarbetet har inte pågått tillräckligt 
länge för att samverkansgrupperna skall kunna klassificeras som regimer. Man kan dock 
konstatera att även om grupperna inte är regimer så har de en regimliknande karaktär med 
vissa av de egenskaper som utmärker en regim. Genom att teorin är ganska öppen går den att 
tillämpa trots att det inte är renodlade regimer som undersöks. Regimteorin kompletteras 
också på ett bra sätt av nätverksteori som bidrar till att öka förståelsen för hur olika 
samarbeten är organiserade, vilket underlättar möjligheterna att se hur olika samarbetens 
organisering skiljer sig åt.  
 
Hur kan samarbetet mellan privata och offentliga aktörer ses i ett vidare perspektiv? 
Såsom redovisades i uppsatsens teorikapitel diskuterar Elander fyra olika tolkningar av hur 
uppkomsten av partnerskap kan förstås i ett större sammanhang. De samarbeten som jag 
studerat företer många likheter med det partnerskapsbegrepp som Elander använder. I vad 
mån ger min analys stöd för någon eller några av de tolkningar som Elander presenterar? 
 
Enligt Elanders första alternativ borde samarbetet mellan skola och näringsliv ge det privata 
kapitalet exklusiv rätt att öka sitt inflytande på andra gruppers bekostnad. Detta har visst stöd 
i denna studies resultat. Samarbetet med skolan har inneburit att privata företag flyttat fram 
positionerna från ett tidigare högst begränsat inflytande. Man bör emellertid notera att detta 
trots allt är en effekt av att statsmakterna önskat se ett närmande mellan skolan och 
arbetslivet. För att åstadkomma detta måste skolan erbjuda något i gengäld. Även facket har 
fått större möjligheter att delta och påverka, men deras inflytande är trots allt ganska 
begränsat. 
 
Det andra tolkningsalternativet, att de framväxande partnerskapen är ett uttryck för 
korporativismens återkomst, får också visst stöd. Olika intressen finns representerade i de 
organ som styr samarbetet, även om det också finns exempel på personer i samarbetena som 
bara representerar det enskilda företaget och ibland bara sig själv.  
 
Formerna är också lite annorlunda än i den ”traditionella” korporatismen eftersom 
samarbetena i den här studien är mindre formaliserade. De organ i vilka överenskommelser 
görs fattar i formell mening inga beslut, utan dessa bekräftas av varje part för sig. Protokollen 
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har formen av minnesanteckningar. Politikernas begränsade inblandning i samarbetena talar 
också för korporatismens återkomst, i och med att de medverkande intressena får sköta 
implementeringen tämligen ostört.  
 
Även Elanders tredje tolkning, dvs. att politikernas inflytande minskar och att de inblandade 
intressena sköter saker och ting på egen hand utan statens inblandning får också stöd. 
Allmänintresset får stå tillbaka till förmån för särintressen. Det är dock alltför tidigt att helt 
räkna bort politikernas möjligheter till inflytande, eftersom samarbete med näringslivet bara 
är en liten del av skolans totala verksamhet, vilken politikerna har bättre kontroll över. 
Dessutom finns ju politikerna i de flesta fall med på ett hörn av samarbetet även om deras roll 
mest är att lyssna och fungera som informationsförmedlare.  
 
Den fjärde tolkningen innebär att den offentliga sektorn måste samarbeta med den privata för 
att den sistnämnda inte skall ta över allt inflytande över en viss sektor i samhället. Den bygger 
därmed på en viss grad av determinism eftersom den förutsätter att det finns ett förutbestämt 
alternativ till samarbetet, nämligen att privata intressen helt övertar makten om inte det 
offentliga deltar i ett samarbete. Själva antagandet kan ifrågasättas, eftersom det i de fall som 
här studeras skulle innebära att näringslivet tar över utbildningen helt, och driver dessa i form 
av företagsgymnasier eller liknande. Problemet med denna tolkning är att det i de flesta 
svenska kommuner knappast finns ett tillräckligt elevunderlag för att näringslivet skall tycka 
att det är mödan värt att starta utbildningar i egen regi. Många företag saknar dessutom 
kompetens för detta, vilket gör att uppstartsfasen kräver mycket tid och stora resurser. Om det 
dessutom handlar om yrkesutbildning förutsätts det i vissa fall stora investeringar i både 
lokaler och maskinpark innan undervisningen ens kan komma igång. I en stor kommun med 
stora företag skulle emellertid detta mycket väl kunna förekomma, även om några sådana 
tecken inte finns i just den här studien. Det finns med andra ord inget stöd i den här 
undersökningen för den fjärde och sista tolkningen. 
  
Sammanfattningsvis kan det konstateras att de tre första tolkningarna av hur uppkomsten av 
samarbeten i partnerskap som Elander gjort, finner visst stöd i de resultat som här 
presenterats, medan stöd saknas för den fjärde och sista. 
 
Sammanfattande avslutning 
I detta avslutande avsnitt skall jag kort sammanfatta de viktigaste resultaten som framkommit 
i studien. Uppsatsens syfte är att dels beskriva och analysera innehållet i samarbeten mellan 
skola och näringsliv, samt hur dessa styrs och organiseras, dels att analysera varför skola och 
näringsliv samarbetar med varandra samt varför dessa samarbeten varierar i intensitet.  
 
När det gäller frågan om varför det sker ett samarbete kan det konstateras att de inblandade 
har ett gemensamt motiv, nämligen att elevernas utbildning skall bli så bra som möjligt. 
Skolans främsta motiv är att tillskapa de APU-platser som behövs och att erbjuda utbildningar 
som är attraktiva. Näringslivets främsta motiv är att försäkra sig om att det även i framtiden 
lokalt skall finnas arbetskraft med rätt kompetens. Bra utbildningar gör även kommunen 
attraktiv att bo i vilket i några av fallen är ett gemensamt motiv för kommun och näringsliv. I 
den mån motiven är olika mellan skola och näringsliv står de inte i konflikt med varandra. 
 
Samarbetets intensitet varierar. I detta avseende utmynnar studien i två alternativa hypoteser 
vars giltighet får prövas i framtida undersökningar. Storlekshypotesen innebär att företags-
storleken har betydelse för samarbetets omfattning på så sätt att det är lättare för skolor att 
samarbeta med stora företag än med små. Organisationshypotesen innebär att det också går 
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att bedriva omfattande samarbete med små företag, men under förutsättning att dessa är 
välorganiserade eller har anställda som drivs av ett stort personligt engagemang. 
Näringsstrukturen i kommunen kan även ha betydelse för samarbetets omfattning. Om en 
näringsgren är starkt representerad i en kommun förbättras förutsättningarna för samarbete 
mellan företagen och det gymnasieprogram som utbildar dess arbetskraft, men det innebär 
inte per automatik att samarbetet blir omfattande. Politiska majoritetsförhållanden verkar 
däremot inte alls påverka hur omfattande samarbetet blir. 
 
Samarbetena gäller ett utbyte av information och resurser. De viktigaste aktörs-
representanterna i samarbetet är lärarna, skolledarna och näringslivsrepresentanterna. Även 
facket, elever, SYO-konsulenter och politiker finns ibland med, men dessa har mindre 
betydelse. 
 
Beträffande frågan om hur man samarbetar visar det sig att detta främst organiseras via 
yrkesråd, om sådana finns. I dessa ingår representanter för de aktörer som deltar i samarbetet. 
I råden strävar man efter att uppnå konsensus i form av informella överenskommelser. De 
formella besluten fattas i andra sammanhang. Samarbetena är uttryck för den typ av nätverk 
som betecknats policygemenskaper, men uppfyller i vissa fall också de krav som ställs för att 
de skall klassificeras som regimer. Med detta menas formella grupper av offentliga och 
privata aktörer som möts för att informellt uppnå både gemensamma och för parterna separata 
mål. Samarbetena uppkommer därför att det finns ett ömsesidigt intresse som bygger på att 
aktörerna har mål som de bara kan förverkliga med hjälp av varandra. Samarbetena får dock 
tills vidare betecknas som ”regimliknande”, eftersom de ännu inte uppfyller regimteorins krav 
på långsiktighet. Det visar sig dock att regimteorins förklaringar är användbara även på denna 
nivå, men att modifieringar krävs t.ex. i fråga om vilka som är de betydelsefulla aktörerna. 
Med hjälp av teorin kan det göras förståeligt vilka som samarbetar och varför samt hur 
formerna för samarbetet ser ut.  
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Genomförda intervjuer 
Nedan listats de intervjuer som gjorts. Om inte annat anges har intervjuerna gjorts genom att 
författaren besökt respondenterna på deras respektive arbetsplats. Samtliga intervjuer har 
gjorts av författaren själv. 
 
Örnsköldsvik 
Blomqvist Peter, rektor Nolaskolan 1997-01-21 
Broman Henry, lärare på byggprogrammets hus- och anläggningsgren 1999-09-16 
Collin Åke, rektor Parkskolan1996-06-13 
Dickens Tommy, planeringschef 1996-06-17 
Eriksson Stig, näringslivschef 1996-06-07 
Hörnfeldt Gunnar, lärare på elprogrammets automationsgren 1999-09-15 
Kvarnström Anders, Ordförande (s) i barn- och utbildningsnämnden 1996-06-14 
Malmström Lennart, Svenska elektrikerförbundet, telefonintervju 1999-09-22 
Nyman Torsten, Skogs- och träfacket, telefonintervju 1999-10-11 
Nyström Maud, Svenska metallindustriarbetarförbundet, telefonintervju 1999-09-24 
Näsman Anders, Svenska byggnadsarbetarförbundet 1997-04-10 
Persson Paul, Västernorrlands byggmästarförening 1997-04-10 
Rocksén Jan, chef för barn- och utbildningsförvaltningen 1996-06-20 
Rosengren Sverker, Calor VVS AB, 1997-04-10 
Runosson Stig-Gunnar, lärare på industriprogrammets industrigren 1999-09-16 
Sedin Tommy, biträdande rektor 1997-01-21 samt 1999-09-15 
Selin Hans, HS Träutveckling AB, telefonintervju 1999-10-12 
Sjödin Carl-Gunnar, Arac elektriska AB 1999-09-15 
Strandberg Leif, Lärare i träteknik på industriprogrammet, telefonintervju 1999-10-14 
Öhman Erik, VD industrigruppen 1996-06-13 
Östlund Bo, lärare samhällsvetarprogrammet samhällskunskap och företagsekonomi 1997-02-11 
Östman Bo, biträdande rektor 1997-02-11 
 
Tranemo 
Egbo Sven-Olov, lärare i elteknik på TPS-programmet 1997-09-16 
Eriksson Gunnar chef för barn- och ungdomsförvaltningen 1997-09-16 
Gyllander Bertil, Alcatel IKO Kabel AB, 1997-09-17 
Jildestedt Christina, lärare i administrationslära på handels- och administrationsprogrammet 
1997-09-17 
Lenned Hans, PLM Limmared AB 1997-09-15 
Nyman Carl-Gunnar: Limmareds skogar AB 1997-09-16 
Patrikson Jan, rektor 1997-09-15 
Peterson Elisabet, fd ordförande (c) i Barn- och utbildningsnämnden telefonintervju 1997-09-27 
Tunong Harry, lärare i elteknik på TPS-programmet 1997-09-16 
Öhman Magdalena SSA-sekreterare 1997-09-15 
 
Tibro 
Andersson Kenneth, lärare i elektronik på elprogrammet 1999-02-09 
Andersson Lennart, lärare i elektronik på elprogrammet 1999-02-09 
Andersson Per-Arne, Svenska elektrikerförbundet 1999-02-10 
Andersson Ronny, Skaraborgs Byggmästareförening 1999-02-11  
Fellbrandt Tomas, ordförande (fp) i Barn- och utbildningsnämnden 1999-02-10 
Gustafsson Jan, rektor 1999-02-10 
Gustavsson Anders, lärare i byggteknik på byggprogrammet 1999-02-09 
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Johansson Anders M, Chef för barn- och utbildningsförvaltningen 1999-02-10 
Koivola Pekka, lärare i elinstallation på elprogrammet 1999-02-09 
Kramer Wulf, lärare i träbearbetning på trätekniska programmet 1999-02-09 
Lansing Thomas, EIO (Elektriska installatörsorganisationen) telefonintervju 1999-02-16 
Larsson Peter, City Möbler AB, 1999-02-11 
Lidén Hans-Erik, Svenska byggnadsarbetareförbundet telefonintervju 1999-02-22 
Löfving Irene, gymnasiechef 1999-02-09 
Olsson Bengt, lärare i elinstallation på elprogrammet 1999-02-09 
Runesson Peter, TFM (Tibro Förenade Möbelindustrier) telefonintervju, 1999-02-17 
Strålman Jan, Svenska skogs- och träfacket, 1999-02-11 
 
Gävle 
Berger Tommy, ordförande (s) i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 1999-06-08 
Brändström Jan, Svenska pappersindustriarbetareförbundet telefonintervju 99-06-22 
Dehlbom Anita, rektor 1999-06-08 
Eriksson Lennart, Gävle Galvan AB, 1999-06-09 
Forslund Jarl, APU-samordnare, 1999-06-07 
Grönberg Per, lärare i processteknik på TPS-programmet, 1999-06-08 
Jernberg Jan. Svenska Elektrikerförbundet, 1999-06-23  
Larsson Roger, lärare i maskinteknik på TPS-programmet, 1999-06-10 
Muhrén Christer, Byggmästarföreningen i Gävle, 1999-06-07 
Nilsson Ingemar, lärare i byggteknik på byggprogrammet, 1999-06-08 
Nordkvist Walter, biträdande rektor 1999-06-10 
Olsson Lennart, lärare på elprogrammets installationsgren 1999-06-09 
Pettersson Stig, Byggmästarföreningen i Gävle 1999-06-07 
Skogh Tommy, Elinstallatören AB 1999-06-09 
Stattin Jan, biträdande rektor, telefonintervju 1999-06-14 
Söderman Bernt, Korsnäs AB, 1999-06-09 
Wahlström Kalle, SSA-sekreterare 1999-06-08 
Wickholm Olle, Svenska byggnadsarbetareförbundet 1999-06-22 
Åberg Britt, chef för utbildning och arbete Gävle 1999-06-07 
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