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Inledning 
Hösten 2007 införde Nacka kommun ett system med musikskolecheckar. Detta nya 
system innebär att barn och ungdomar mellan 7 och 19 år som är folkbokförda i Nacka 
kan välja att gå i privata musikskolor som blivit auktoriserade av Nacka kommun med 
samma villkor och avgifter som i den kommunala musikskolan. Musikskolorna får ta ut 
högst 1000 kr/termin för enskilda lektioner och högst 500 kr/termin för grupplektioner. 
Nacka har redan liknande system för bl.a. barn- och äldreomsorg. 
 
Bakgrunden till det här systemet var att efterfrågan på musikskolan i Nacka ökat i och 
med att folkmängden ökat och köerna till den kommunala musikskolan blivit väldigt 
långa. Dessutom hade ett antal ”kvalificerade anordnare” anmält intresse av att driva 
musikskoleverksamhet i Nacka. 
 
Enligt DN.se har det börjat ca 46% fler barn på olika musikverksamheter i kommunen 
(motsvarande ca 1000 barn) sedan systemet infördes. 
 
Kommunen auktoriserar de skolor som vill starta musikverksamhet i kommunen utifrån 
ett antal kriterier (se under kulturlyftet och musikskolecheckens införande) och skolan 
får sedan pengar efter antal elever. Hur mycket pengar skolorna får beror på vilken typ 
av undervisning som eleven deltar i: 
 

• 6 250 kronor per år för elev som deltar i ämneskurser (enskild undervisning) 
• 2 500 kronor per år för elev som deltar i musikkurser i mindre grupp ( ≤ 12 

elever) 
• 1 500 kronor per år för elev som deltar i musikkurser i större grupp ( ≥13 elever ) 

 
En elev kan få max två checkar per år och kan utnyttja dem genom att antingen få 
enskilda lektioner på två olika instrument, kombinera enskild undervisning med 
gruppundervisning eller genom att gå i två olika grupper.  
 
I och med att checksystemet infördes har fyra nya privata musikskolor startat (eller 
utökat) sin verksamhet i Nacka. Dessa är Maestroakademien, Musikania, Östermalms 
enskilda musikskola och Studiefrämjandets spelamusik.com. 
 
Under 2007 har tidningarna skrivit mycket om checksystemet och genom det blev vi 
intresserade av ämnet. Vi är båda i slutskedet av vår utbildning och har även börjat 
arbeta som fiol- respektive pianolärare. Arbetsmarknaden för specialinriktade 
musiklärare är svår, då många musikskolor har fått indragna resurser. I och med att 
musikskolechecken i Nacka har det emellertid startat fyra nya musikskolor i 
kommunen, som konkurrerar med den kommunala musikskolan. Därmed borde det 
dyka upp fler jobb på arbetsmarknaden i Nacka för oss musiklärare. Det är en av 
anledningarna till att vi ville undersöka det här ämnet. 
 
Vi är två som har skrivit denna uppsats och vi har delat upp arbetet på följande sätt: 
Nina har gjort intervjuerna och transkriberat dem. Brynja har skrivit största delen av den 
teoretiska bakgrunden. Sedan har vi sammanställt allting tillsammans och vi tar båda 
gemensamt ansvar för allt om står.  
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Syfte  
Syftet med arbetet är att beskriva införandet av musikskolecheckar i Nacka kommun. 
Utifrån syftet finns följande frågeställningar: 

• Har köerna till Nacka musikskola minskat? 
• Har fler instrumentallärare anställts i kommunen sedan musikskolechecken 

infördes? 
• Har tillgängligheten för musikundervisning ökat? 

 
Metod 
Arbetet har bestått i att intervjua rektorerna för fyra musikskolor, samt kultur- och 
utbildningsdirektören i Nacka kommun, utifrån frågeformulär som vi har tagit fram. 
Intervjuerna har varit muntliga i fyra av fallen och skriftliga i ett fall. Därefter har vi 
sammanställt och analyserat svaren. Arbetet är kvalitativt utfört (Patel och Davidson, 
2003). 
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Bakgrund  
Den kommunala musikskolan 
Man kan inte riktigt tidsbestämma när musikundervisningen började. Men för att kunna 
teckna en bakgrund har Jonas Gustafsson i sin avhandling ”Så ska det låta” delat upp 
musikundervisningen i tre olika traditionslinjer. Den första linjen är den 
kyrkomusikaliska skolningen, alltså utbildning av organister och kantorer. Den andra 
linjen är utbildningen av orkestermusiker, det vill säga violinister, träblåsare etc. Den 
tredje linjen utgörs av pianoundervisningen, som i vart fall i ett avseende har en 
bakgrund i de borgerliga salongerna då amatörer började intressera sig för 
musikundervisning.  
 
Utbildningen av instrumentalister har oftast tidigare handlat om att få ett instrument 
tillägnat sig och sedan få lära sig spela med hjälp av en mästare. Under de första 
decennierna av artonhundratalet började musikundervisningen spela en allt större roll. 
Behovet av skickliga musiker på teatrarna och i operan var stort.  
 
På slutet av 1880- talet grundades fyra nya musikinstitut med piano som 
huvudinstrument eftersom det fanns ett behov av musikundervisning. Men man tror 
också att många började spela efter att musikskolorna startade eftersom skolorna 
utlovade en högre och jämnare kvalitet på undervisningen än vad en privat lärare kunde 
göra (Gustafsson, 2000). 
 
På 1930-talet anställdes de första kommunala musikledarna i Sverige, vars främsta 
uppgift var att leda och organisera kommunernas musikaliska institutioner. Under 
efterkrigstiden ökade välståndet och människor fick bättre boendeförhållanden och mer 
fritid och detta ledde till ökat musikintresse och ett behov av frivillig 
instrumentalundervisning (Persson, 2001). Man fann då en form för musikundervisning 
som riktade sig till barn och ungdomar som inte behövde konkurrera med de vanliga 
ämnena om tiden i skolan (Gustafsson, 2000). Detta gav den kommunala musikskolan 
goda möjligheter att utvecklas (Persson, 2001).  Tanken med kommunala musikskolan 
var att alla barn skulle få möjlighet att lära sig spela ett instrument, oberoende av 
föräldrarnas inkomst, samt att kommunen skulle bidra till kulturlivet och den 
musikaliska återväxten (Reimers-Wessberg, 1991). 
 
1950 fanns musikskolor i ett 50-tal svenska städer, men i och med att folkskolan och 
läroverken, där musikundervisning erbjudits, avvecklades under 60-talet skedde en stor 
ökning i antalet musikskolor. Även den ekonomiska tillväxten under 60- och 70-talen 
bidrog till musikskolans expansion. 1976 fanns någon form av frivillig, kommunal 
musikundervisning i nästan alla kommuner (a.a.). 
 
I Sverige finns 159 musikskolor och 123 kulturskolor. 8 kommuner saknar helt 
musik/kulturskola. Det är upp till varje kommun att sätta avgifterna och 2006 varierade 
terminsavgiften från 0 till 1600 kr. Genomsnittet var 598 kr (SMoK, 2006). 
 
Det finns inga nationella styrdokument för den kommunala musikskolan, men Sveriges 
Kommuner och Landsting (då Svenska Kommunförbundet) gav 1976 och 1984 ut en 
skrift med riktlinjer för musikskolans verksamhet. Dessa var dock fria för lokal 
tolkning.  
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Sveriges Musik och Kulturskoleråd (SMoK) satte upp egna mål för musik- och 
kulturskolor som man kan sammanfatta så här: 

• att ha fokus på barn och ungdomar – Musik- och kulturskolornas verksamhet 
erbjuds i första hand till barn och ungdomar. 

• att vara öppen för alla – Musik- och kulturskolorna är tillgängliga för barn och 
ungdomar oavsett mentala, fysiska, kulturella, sociala, geografiska eller 
ekonomiska förutsättningar. Inträdesprov finns ej. Skolorna förenar en bred 
basverksamhet med en mer yrkesförberedande verksamhet.  

• att erbjuda en för eleverna frivillig verksamhet – Musik- och kulturskolorna 
erbjuder barn och ungdomar undervisning och kulturella upplevelser. Skolorna 
bedriver en undervisning dit eleverna söker sig själva.  

• att ha nära samverkan med andra skolformer – Musik –och kulturskolorna 
erbjuder genom sin kompetens en möjlighet till ökad kvalitet inom andra 
skolformer. �� 

• att ha välutbildade pedagoger – Musik- och kulturskolornas pedagoger har 
högskole-utbildning, eller motsvarande kompetens, inom respektive konstform.  

• att erbjuda en mångfald av konstnärliga uttrycks- och arbetsformer – Musik- 
och kulturskolorna integrerar olika konstformer i undervisningen, vårdar och 
utvecklar våra kulturarv samt stödjer nya kulturuttryck.  

• att vara offentligt finansierad – Musik- och kulturskolorna är i första hand 
finansierad av offentliga medel men kan delfinansieras genom avgifter, 
sponsring och andra former av intäkter.  

(SMoK, 1997). (http://www.smok.se/about.asp>) 

Nacka musikskola  
Redan 1934, när Nacka musikskola bildades, började man med instrumentalklasser i 
Skuru skola på försök. Man gjorde det för att behovet av medlemmar till Nackas 
amatörorkester, som bildats några år tidigare, var stort. Musikskolan drevs i många år 
av Yngve Härén en person som arbetade för att utveckla den musikpedagogiska 
verksamheten som ett komplement till folkskolan och grundskolan. 1936 bildades 
Föreningen för instrumentalundervisning, där Yngve Härén var initiativtagare. 
Verksamheten ökade successivt och 1939 erbjöds piano-, violin- och celloundervisning 
i alla skolor i Nacka. Intresset för undervisningen var stort och 1945 hade man 10 lärare, 
varav tre arbetade heltid. Då var det cirka 300 elever som spelade ett instrument och 
kostnaden per termin var 10:-. 1947 togs musikskolan togs över av kommunen på 
föreningen för instrumentalundervisnings begäran eftersom undervisningen hade blivit 
så omfattande. Som ny elev i Nacka musikskola fick man gå en förberedande kurs i 
elementär musiklära som pågick i två månader innan man fick börja spela ett 
instrument. Där fick man spela enklare rytmer på t.ex. triangel, trumma och kastanjetter 
och lära sig noter. Både sångundervisning, kör och orkesterverksamhet har varit viktigt i 
musikskolan.  Skolans styrka tros vara de ledare som styrt musikskolan med sin närhet 
till folkskolan och det allmänna skolväsendet (Gustafsson, 2000).  
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Nacka kommun  
Nacka kommun bildades på slutet av 1800-talet. Men det var inte förrän på 1930-talet 
som man började bebygga kommunen alltmer. Det var också då, 1934 som Nacka 
musikskola startade. Befolkningen ökade markant på 1950 – och 1960-talet och i 
dagsläget bor det 84303 personer i Nacka och av dessa är 21407 barn (SCB). Genom 
detta har kommunen en ställning som länets tredje folkrikaste kommun (DN, 2008).  
Sedan 1971 har moderaterna suttit som kommunfullmäktige i allians med Folkpartiet 
och Kristdemokraterna med Erik Langby i spetsen. Alliansens vision är att ha en 
öppenhet och mångfald. Deras grundläggande värdering är att ha förtroende och respekt 
för människors kunskap och egna förmåga, samt för deras vilja att ta ansvar (Nacka 
kommun, 2007).  
 Kommunens åtta övergripande mål är:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nacka kommun var först med att använda sig av kundval och checksystem i Sverige. 
Man får nu använda checker för att välja barnomsorg, utbildning, hemtjänst, 
äldreboende, dagverksamhet, familjerådgivning, familjebehandling och nu också för att 
få välja till vilken musikskola man vill spela ett instrument i. Det är även på gång att 
missbrukare ska få en check för att själva kunna välja rehabilitering. Ett nytt förslag 
finns också för elever som går i högstadiet och gymnasiet att få en så kallad 
karriärcheck. Med checken ska eleverna själva få välja vilken studievägledare man vill 
gå till. Kommunen säger att deras mål med denna check är att alla barn ska få en så bra 
vägledning som möjligt för vilket slags yrke som kommer att passa dem (Ekhlasi 2008). 
Varför man använder sig utav detta system för Nackas invånare, som man också kan 
kalla kunder, är för att de ska bli så nöjda som möjligt med olika tjänster. Om man inte 
är nöjd är det bara att byta till en annan tjänst. Detta gör att auktoriserade företag och 
organisationer konkurrerar med varandra om Nackas invånare. Företagen måste 
effektivisera och ge bästa möjliga service så att kunderna väljer dem, väljer inte 
kunderna ett företag måste det slå igen. Detta har hänt med den kommunala hemtjänsten 
som nu successivt kommer att försvinna med endast ett fåtal hemtjänstgrupper kvar. 
Avvecklingen sker eftersom verksamheten går back med 6,6 miljoner kronor. Malin 
Westerback som är verksamhetschef för Nacka Seniorcenter uttalar sig i SvD om att 
hon ser både för- och nackdelar med den kommunala kundvalssystemet. Hon tycker att 
det har blivit omöjligt för den kommunala verksamheten att konkurrera med de privata 
utförarna eftersom den kommunala verksamheten har större omkostnader än de privata 
företagen som också får en momskompensation på sex procent av omsättningen. 
Socialdemokraternas Gunnel Nyman som sitter i oppositionsrådet uttalar sig i samma 
artikel i SvD, att hon tycker att det är förskräckande att de på det här sättet inte kan 
bedöma vad en hemtjänst kostar, och att den offentliga insynen försvinner helt. Erik 

1. God kommunal service  
2. Effektivt resursutnyttjande  
3. Starkt medborgarinflytande 
4. Stor valfrihet  
5. Lägsta möjliga skattesatts och påverkbara avgifter 
6. Kommunal ekonomi i balans 
7. God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling  
8. Trygg och säker kommun 
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Langby tycker att det inte finns något egenvärde med att ha en kommunal verksamhet 
eftersom att kunderna i de privata företagen har varit mer nöjda än de som har valt den 
kommunala (Gustafsson, 2008).  
Inom Nacka kommuns kulturpolitik så är kvalitet, effektivitet och mångfald viktigt 
(Styrning i Nacka kommun, 2007). Man har därför valt att införa kulturpeng som 
innebär att varje barn som går i förskola eller skola får en peng på 250 kronor per år 
(webbinformation, 2007). Förskolan/skolans personal får själva välja vilken slags 
kulturaktivitet som man vill att barnen ska få uppleva. Det finns t.ex. musik, bild, dans, 
teater att välja mellan. Målet är att medborgarna ska få mer och bättre kultur för 
pengarna, öka lusten, motivationen och att barn och ungdomar själva ska få vara med 
och skapa och uppleva kulturen (Nacka kommun).  

Kulturlyftet och musikskolecheckens införande 
Finansieringssystemet för musikskoleverksamheten har diskuterats i Nacka kommun 
sedan början av 1990-talet. Principen för finansieringen har tidigare varit 
anslagsfinansiering med mindre grad av prestationsersättning. Inom projektet 
Kulturlyftet, som syftar till att förbättra kulturlivet i Nacka, konstaterades att nuvarande 
finansieringsmodell/avtalskonstruktion inte stimulerar till ökad volym, mångfald och 
kvalitet. Kulturlyftet utarbetade därför en ny finansieringsmodell med koppling mellan 
prestation och ersättning syftande till att: 
 

• ge medborgarna ännu mer och bättre kultur för pengarna  
• skapa en större mångfald av uttrycksformer  
• skapa fler aktörer att välja mellan  
• ge medborgarna ökad möjlighet att påverka förnyelsen av kulturutbudet 

 
En förutsättning för den föreslagna finansieringsmodellen är ett uppföljnings- och 
utvärderingssystem som ger möjlighet att bedöma kvaliteten i de prestationer som 
utförts. Kulturlyftet föreslår kundundersökningar, observationer och fokusgrupper vilket 
tillsammans med Nacka kommuns attitydundersökning tros kunna ge ett bra underlag 
för att bedöma kvaliteten. 
Enligt huvudprincipen i Nacka kommuns konkurrenspolicy ska kundvalssystem 
utvecklas för alla individuella tjänster, till vilka musikskoleverksamheten tillhör. 
Stadsledningskontoret föreslog därför, med stöd i konkurrenspolicyn, att ett system med 
musikskolecheckar skulle införas med början hösten 2007. I checksystemet ges rätt till 
check till den enskilda individen som sedan kan välja att ”lösa in” denna hos respektive 
auktoriserad anordnare.  
Behovet av ett checksystem i musikskolan har accentuerats det senaste året från två håll. 
Dels har efterfrågan på musikskolan ökat i takt med befolkningsutvecklingen, dels har 
flera kvalificerade anordnare anmält intresse för att driva musikskoleverksamhet i 
Nacka. 
Ett införande av musikskolecheck och flera kvalificerade musikskoleanordnare skulle 
kunna leda till ett ökat musikintresse hos barn och ungdomar, vilket också troligen leder 
till ökad efterfrågan. För att kvaliteten för musikskoleverksamheten ska säkerställas ska 
anordnaren av verksamheten godkännas genom ett auktorisationsförfarande. De kriterier 
som ska uppfyllas för att få tillstånd att få bedriva musikskoleverksamhet för barn- och 
unga i Nacka är följande:   
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• Musikskoleanordnaren ska återkommande följa upp och kvalitetssäkra sin 
verksamhet. 

 
• Musikskoleanordnaren ska ha rutiner för en systematisk hantering av synpunkter 

och 
klagomål från deltagarna i syfte att förbättra och utveckla verksamheten. 

 
• Musikskoleanordnaren förbinder sig att medverka till att uppföljning och 

utvärdering av verksamheten kan göras av Nacka kommun vid de tidpunkter 
som kommunen bestämmer. 

 
• Musikskoleanordnaren ska inneha F-skattsedel. 

 
• Musikskoleanordnaren ska bedriva musikverksamhet för barn och unga, 7 år – 

19 år. 
 

• Musikskoleanordnaren ska bedriva musikverksamhet där gruppundervisning och 
enskild undervisning ingår. 

 
• Musikskoleanordnarens ledning och lärare ska kontinuerligt erhålla god 

kompetensutveckling.  
 

• Musikskoleanordnarens ledning och lärare som anställs skall lämna ett 
registerutdrag ur det register som förs enligt lagen om 
belastningsregistret/rikspolisstyrelsen till huvudmannen eller till Nacka 
kommun. (utdraget får vara högst ett år gammalt) 

 
• Musikskoleanordnaren ska samarbeta med den lokala musikverksamheten i 

Nacka. 
 

• Musikskoleanordnaren ska följa den av Nacka kommun beslutade taxa för 
musikskoleavgifter. 

 
• Lokalerna skall vara anpassade till verksamheten och uppfylla grundläggande 

krav 
av handikappanpassning. 

 
• Musikskoleanordnaren ska bedriva musikverksamhet utifrån Sveriges musik- 

och kulturskolors plattform som kännetecknas av: 
 

o att ha fokus på barn och ungdomar 
Musikskolornas verksamhet erbjuds i första hand till barn och ungdomar.  
 

o att vara öppen för alla  
Musikskolorna är tillgängliga för barn och ungdomar oavsett mentala, 
fysiska, kulturella, sociala, geografiska eller ekonomiska förutsättningar. 
Inträdesprov finns ej.  
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o att erbjuda en för eleverna frivillig verksamhet  
Musikskolorna erbjuder barn och ungdomar undervisning och kulturella 
upplevelser. Skolorna bedriver en undervisning dit eleverna söker sig 
själva.  

 
o att ha nära samverkan med andra skolformer  

Musikskolorna erbjuder genom sin kompetens en möjlighet till ökad 
kvalitet inom andra skolformer.  
 

o att ha välutbildade pedagoger  
Musikskolornas pedagoger har högskoleutbildning, eller motsvarande 
kompetens.  
 

o att erbjuda en mångfald av konstnärliga uttrycks- och arbetsformer  
Musikskolorna integrerar olika konstformer i undervisningen, vårdar och 
utvecklar våra kulturarv samt stödjer nya kulturuttryck.  
 

o att vara offentligt finansierad  
Musikskolorna är i första hand finansierad av offentliga medel men kan 
delfinansieras genom avgifter, sponsring och andra former av intäkter.  
 

Återkallelse av auktorisation 
Återkallelse av auktorisation på egen begäran  
Musikskoleanordnare skall skriftligt begära att auktorisationen återkallas om de önskar 
avsluta sin verksamhet. Denna begäran skall lämnas till Kulturnämnden 
senast sex månader innan verksamheten upphör. 
 
Återkallelse av auktorisationen p.g.a. brister i verksamheten  
Om det framkommer att verksamheten hos en enskild musikskoleanordnare inte 
uppfyller 
de krav som ställs utifrån nationella och kommunala krav kommer Kulturnämnden att 
återkalla auktorisationen. 
Om utbildningsanordnare under två år ej utnyttjat sin auktorisation förfaller denna 
(Nacka kommun, 2006). 
  

Nacka kommuns enkätundersökning 
I november 2007 skickade Nacka kommun enkäter hem till de föräldrar som har barn 
födda 1992, 1994 och 1997 och som var inskrivna i någon av de fem musikskolorna i 
Nacka. Barnen fick själva svara på frågorna. 763 enkäter gick ut och svarsfrekvensen 
blev 73% fördelat enligt följande: 
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 Antal svar Svarsfrekvens 
Maestroakademien 20 62% 
Musikania AB 47 70% 
Nacka Musikskola 441 76% 
Studiefrämjandet 36 59% 
Östermalms Enskilda 
Musikskola 

15 71% 

 
Antalet elever i de olika åldersgrupperna varierar mycket mellan skolorna vilket gör att 
en enskild elevs synpunkt väger mer i de mindre skolornas resultat. De nya skolorna 
hade också endast bedrivit verksamhet i två månader när undersökningen genomfördes. 
Generellt sett är eleverna nöjda med sina musikskolor. De tycker att de har bra lärare, 
att det är roligt och att de lär sig mycket. Många tycker dock att de inte får vara med att 
bestämma innehållet i undervisningen. De flesta är nöjda med sina lektionstider, men i 
de öppna svaren finns kritik mot allt för korta lektioner.  
(Se http://www.nacka.se/default/PlatsID.2333/vis.1 för att ta del av hela 
undersökningen). 
 

Konkurrens 
I Sverige har utvecklingen gått i riktning mot ökad konkurrens på flera områden. Detta 
beror bl.a. på att lagstiftningen har öppnat upp för fler nya marknader för konkurrens. 
Skolan har konkurrensutsatts i stor utsträckning och för varje elev som går på en skola 
får skolan pengar. Det betyder att ju fler elever en skola har, desto bättre blir dess 
ekonomi. Detta leder till ett behov av marknadsföring för att tävla om den kommunala 
skolpengen (Humble 2007).  Antalet elever i friskolor ökar och fler och fler friskolor 
startar vilket leder till allt större konkurrens (Bergström och Sandström 2001). 
 
Idén med skolpeng är att en skola inte ska kunna erbjuda en billigare utbildning och på 
så sätt få konkurrensfördelar. Eleverna/föräldrarna ska med hjälp av skolpengen välja 
mellan olika alternativ. Värdet på skolpengen fastställs politiskt och inte på en fri 
marknad (Humble 2007). 
 
Fredrik Andersson, nationalekonom vid Lunds universitet, har i sin bok, Konkurrens på 
kommunala villkor (2002): Konkurrensutsättning och gränsen mellan marknad och 
byråkrati, tagit del av forskning, utredningar och även andra länders erfarenheter. Nedan 
följer en sammanfattning från hans bok av det som är relevant för detta arbete. 
 
Det yttersta syftet med att skapa och vårda konkurrens är att främja ett effektivt 
resursutnyttjande. Det faktum att det i Sverige finns en myndighet som 
Konkurrensverket tyder på att uppfattningen att konkurrens är viktigt har fått starkt 
genomslag. 
 
De första privata daghemmen i Sverige kom till under första halvan av 80-talet och 
äldreomsorgen expanderade kraftigt under första halvan av 90-talet. Syftena med denna 
konkurrensutsättning var bl.a.: 
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• sänkta kostnader 
• höjd kvalitet 
• ökad valfrihet 
 
En drivkraft bakom det växande antalet entreprenader var också den ansträngda 
kommunala ekonomin under första halvan av 90-talet. Konkurrensutsättning av 
kommunal verksamhet kan också ses som en naturlig konsekvens av den offentliga 
sektorns och den kommunala sektorns expansion under efterkrigstiden. 
 
Den ökande användningen av konkurrensutsättning förändrar karaktären på kommunens 
uppgifter på så sätt att man går från att vara producent till att vara beställare. Detta 
ställer krav på den demokratiska hanteringen av upphandlingsunderlag, och på reglering 
av insyn i de verksamheter som handlas upp. 
 
Framgångsrik konkurrensutsättning kräver beställarkompetens, och att kommuner som 
byggt upp sådan kompetens har haft nytta av den både i samband med upphandlingar 
och i uppföljningen av egenregin. Det är förekomsten av konkurrens, snarare än 
offentligt kontra privat utförande, som är avgörande för att positiva effekter ska uppnås.  
Svenska erfarenheter från konkurrensutsättning visar på odramatiska effekter: 
Kostnader verkar i många fall pressas lite grann, medan kvalitetseffekterna förefaller 
vara måttliga och gå i båda riktningarna. 
 
Att det är kommunen som har det yttersta ansvaret för verksamheten kan inte 
kontrakteras bort. Det är därför viktigt att det finns kommunal egenregi som kan ta över 
ansvaret, och att viss kompetens bevaras internt. Detta är också önskvärt ur 
konkurrenssynpunkt. 
En ökande användning av kundval gör det blir viktigt att mer konsumentinformation 
produceras. Såväl offentliga som privata initiativ för att samla in, värdera och sprida 
adekvat information om olika alternativ bör uppmuntras och eventuellt stödjas. 
 
Vikten att värna om kvalitet är inte unik för offentlig verksamhet. Något som utmärker 
en stor del av den offentliga verksamheten är emellertid att kvalitetsvariabler är svåra att 
mäta. Det är svårare att precisera och reglera vad som är hög kvalitet i skolundervisning 
eller barnomsorg än att skriva ett liknande kontrakt som reglerar kvaliteten på en dator. 
Dessutom kan kvalitetsaspekter på varor och vissa tjänster regleras via garantier och 
försäkringar, något som är svårt när det gäller utbildning och barnomsorg. 
 
Konkurrens kan påverka undervisningen på många sätt, Den kan till exempel förskjuta 
fokus mot de delar av undervisningen som är av direkt värde i de tester vars resultat blir 
offentliga. Undervisningen kan också förskjutas så att prioriteringarna mellan starka och 
svaga elever ändras. Eftersom en skola sannolikt strävar efter att attrahera 
högpresterande elever, finns drivkrafter för en sådan tyngdpunktsförskjutning. 
 
Konkurrensutsättning har också konsekvenser för de anställda. Dels finns direkta 
konsekvenser genom att många ställs inför frågan om de vill gå över till en entreprenör 
som tagit över den verksamhet där de arbetar, dels indirekta konsekvenser som att 
löneläge och arbetsförhållanden i branschen ändras. 
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När nya aktörer kommer in ändras organisatoriska strukturer och karriärvägar, och detta 
får konsekvenser. Konkurrensen kan också leda till att löneläge och arbetsförhållanden 
ändras. Införandet av konkurrens påverkar alla skolor, inte bara de som nyetableras när 
konkurrens introduceras (Andersson, 2002). 
 
 

 
 

Metod 
Intervjuer 
Vi har utfört fem intervjuer med hög grad av strukturering och låg grad av 
standardisering (Patel och Davidson, 2003). Vid tre av intervjuerna träffade vi 
rektorerna personligen och spelade in det som sades på dator (Nackas kommunala 
musikskola, Maestroakademien och Musikania). Till Östermalms Enskilda musikskola 
skickade vi ut frågorna och fick svar med e-post, eftersom deras rektor på grund av 
tidsbrist inte hade möjlighet att träffa oss. Vi e-postade även till Lena Dahlstedt som är 
kultur- och utbildningsdirektör i Nacka kommun och ställde 27 frågor till henne. 23 
frågor var endast omformulerade frågor som vi tidigare ställt till musikskolorna, medan 
fyra frågor var helt nya. Sedan genomfördes en telefonintervju med henne. 
Intervjuerna transkriberades först ordagrant och därefter sammanfattade vi och 
omformulerade dem för att få med det vi tyckte var relevant för detta arbete. De 
personer som intervjuats har i efterhand fått läsa våra sammanfattningar av intervjuerna 
för att kunna kontrollera att vi tolkat dem korrekt och återgett deras utsagor på rätt sätt. 
Vi har även varit i kontakt med Studiefrämjandes musikskola, men p.g.a. sjukdom hade 
de inte möjlighet att svara på våra frågor. 
 
 

Presentation av musikskolorna 

Östermalms Enskilda Musikskola 
Östermalms Enskilda Musikskola grundades 1994 med syfte att göra högkvalitativ 
musikundervisning mer tillgänglig för barn och vuxna i Stockholm och Danderyd. 
Skolan startade sin verksamhet i Nacka höstterminen 2007. 
Skolans filosofi är att inte kompromissa på kvaliteten och att förvalta varje barns 
musikaliska intresse på bästa möjliga sätt. Skolan har också en unik pianometodik som 
har syftet att lära barnen glädjen i att musicera på ett lekfullt sätt. 
Östermalms Enskilda Musikskola erbjuder undervisning i piano, sång, gitarr, elgitarr, 
elbas och trumset. Första terminen är avgiftsfri och därefter är avgiften 100 kr/termin. 
(Förutom för funktionsinriktad musikterapi där avgiften från start är 400 kr/termin). 
(http://www.oems.se/>) 
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Maestroakademien 
Skolans policy är att ge varje elev möjlighet att minst en gång per termin framföra ett 
solostycke på en elevkonsert. Uppträdande inför publik ingår i elevernas 
musikutbildning. 
Maestroakademien erbjuder undervisning i piano, flöjt, sång, kör, violin, cello, gitarr, 
saxofon och slagverk. 
Under samma ledning finns också förskolan Lilla maestro och Maestroskolan, som är 
en grundskola f-9 (startade 2001) där eleverna får kombinera sin grundskoleutbildning 
med undervisning inom musik och andra kulturområden. 
(http://www.maestroakademin.maestros.se/) 
 

Musikania 
Musikania – musikskolan med groove, startade i augusti 2007 med syfte att bredda 
utbudet inom kommunen för undervisning i afroamerikansk musik. 
Musikanias vision är att skapa en musikskola inom den afroamerikanska 
musiktraditionen som utvecklas i takt med dagens musik. Skolan vill erbjuda sina elever 
att studera och utöva den musik som de själva lyssnar på och som präglar deras vardag 
för att därifrån ge dem stöd och möjligheter att utveckla sitt musicerande. 
Musikania har alltså en afroamerikansk inriktning och erbjuder undervisning i bas, 
gitarr, piano/keyboard, trummor, slagverk (latin percussion), sång, saxofon, trumpet och 
trombon för barn och ungdomar mellan 10 och 19 år. 
Avgifter: 
Enskild undervisning (30 min/lektion)   1000 kr/termin 
Undervisning i mindre grupp (2-4 elever, 40-50 min/lektion) 710 kr/termin 
Ensemblespel (max 12 elever, 60 min/lektion)  500 kr/termin 
Ensemblespel kan man bara delta i om man tar enskilda lektioner eller lektioner i 
mindre grupp. Alla kurser har 30 lektionstillfällen per läsår. (www.musikania.se) 
 

Nacka musikskola  
Nacka musikskola grundades 1934 och erbjuder undervisning av hög kvalitet och med 
stor genrebredd för att ta tillvara på varje elevs eget intresse, ambition och begåvning. 
De har olika former av linjer: 
Grupplinje: undervisning med 5 eller flera elever i 40 minuter per vecka t.ex. 
brassrytmik, sånggrupp eller musikteori. 
Allmän linje: 3-4 elever i 40 minuter, 2 elever i 30 minuter eller enskild lektion 20 
minuter i veckan. 
Allmän linje plus: Undervisning enligt ovanstående beskrivning för Allmän linje, plus 
ytterligare en musiklektion/vecka, då i orkester, ensemble eller kör. 
Speciallinje: Elever som uppfyller Nacka musikskolas kriterier för speciallinje kan 
erbjudas detta i samråd med lärare och skolledning. Speciallinje innebär bl.a. utökad 
lektionstid, och stor vikt fästs i deltagande ensemble samt orkester eller kör. 
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Dessutom erbjuder de grade-examen. Då följer man en viss repertoar för antingen kör, 
instrument eller musikteori i olika nivåer. En representant från England kommer flera 
gånger om året och godkänner att man klarar nivån och man får då en examen. 
Nacka musikskola ger undervisning i piano, synt, keybord, violin, cello, kontrabas, 
blockflöjt, tvärflöjt, oboe, klarinett, saxofon, fagott, trumpet, trombon, valthorn, 
baryton, tuba, akustisk gitarr, elgitarr, elbas, slagverk, latin percussion, sång. De har 
även musikgrupper för funktionshindrade barn, musikteori, musikdata, olika former av 
rytmik, rockskola, ensembler och orkestrar. 
Nacka musikskolas undervisning bygger på långsiktiga mål som formulerats i särskilda 
kursplaner. 
Avgifter: 
Grupplinje:     500 kr/termin 
Allmän linje:     1000 kr/termin 
Allmän linje plus:    1300 kr/termin 
Speciallinje:     1500 kr/termin 
Kör eller orkester:    500 kr/termin 
(http://skolor.nacka.se/musikskolan/) 

 
Studiefrämjandet/spelamusik.com 
Skolan är sedan sommaren 2007 auktoriserad av Nacka kommun att bedriva 
undervisning i kommunen. Skolan arbetar mycket med att inspirera tjejer att hålla på 
med musik, bland annat genom att anordna särskilda arrangemang med fokus på 
kvinnliga musiker och låtskrivare. 
Spelamusik.com – musikskolan som rockar, erbjuder undervisning i akustisk gitarr, 
elgitarr, sång, trummor, elbas, keyboard, piano, rockskola, musikslussen (här får man 
prova på olika instrument och känna efter vilket som känns bäst) och musikdata. 
Avgifter: 
Enskild undervisning (30 min/lektion)   1000 kr/termin 
Undervisning två och två (30 min/lektion)  750 kr/termin 
Undervisning i mindre grupp (3-4 elever, 45 min/lektion) 550 kr/termin 
(http://www.spelamusik.com) 
 

Intervjusvaren från musikskolorna 
1. Varför tror du att kommunen har infört musikskolechecken? 
Östermalms Enskilda Musikskola: Konkurrens medför effektivare användning av 
kommunens resurser, d.v.s. mer valuta för pengarna. Det primära målet lär vara att 
avskaffa de långa väntetiderna till kommunalt finansierad musikundervisning, och det är 
på god väg till att förverkligas. Fråga kommunen om konkreta siffror. 
Maestroakademien: I Nacka är det väldigt populärt att spela instrument och köerna till 
Nacka musikskola är väldigt långa. Dessutom har vi varit flera som har drivit frågan 
hårt under några år. 
Musikania: För att få bort kön på ca 900 elever men också för att de vill ha större bredd 
i musikundervisningen. I och med ”Kulturlyftet” kunde jag framföra mina synpunkter 
och introducera begreppet afroamerikansk musik. Jag ville starta en skola med 
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afroamerikansk inriktning i Nacka, eftersom Nacka musikskola inte mött upp 
efterfrågan på sådan undervisning utan istället har värnat om finkulturen. 
Nacka musikskola: På grund av att vi har haft en kö på ca 800 under många år. 
Kommunens ekonomi är god.  
 
2. Tycker du att det har varit en fördel för Nacka kommuns musikskolor att det 
hösten 2007 har införts musikskolecheck? Motivera gärna svaret! 
Östermalms Enskilda Musikskola: Det gjorde det möjligt för två nya musikskolor att 
starta undervisning i Nacka, och de andra tre som redan fanns i Nacka kunde öka sitt 
elevantal, vilket också har lett till många nyanställningar. 
Maestroakademien: Ja, det är lättare för de nya skolorna att klara sig ekonomiskt och 
det innebär också att fler elever får förmånliga villkor. 
Musikania: Fördelen är att det blivit mer konkurrens om eleverna. Eleverna har också 
större möjligheter att få spela det instrument de helst vill spela. 
Nacka musikskola: Jag tycker att valfrihet är mycket bra och att många barn och unga 
får möjlighet att spela. Sen naturligtvis så slåss ju vi mot andra musikskolor. Därför har 
vi på ämneskurser fått anställa fler lärare och därför utökat med 265 fler elevplatser.  
 
3. Hur marknadsför ni er skola?  
Östermalms Enskilda Musikskola: Huvudsakligen genom egna kanaler. 
Maestroakademien: Vi har inte marknadsfört oss speciellt mycket, eftersom vi från 
början är en grundskola med musikprofil och har en hel del elever redan. Det enda vi 
använt oss av hittills är vår hemsida för Maestroakademin som är skiljd från 
Maestroskolans hemsida. Vi annonserar inte i tidningar. Alla våra elever erbjuds att 
spela på minst en konsert per termin och vi spelar inte bara här i Nacka utan även på 
Musikmuseet och Nybrokajen m.m. 
Musikania: Dels gick Jonas Kullhammar ut i pressen med att vår skola skulle starta. 
Bl.a. skrev Svenska Dagbladet om det. Jag åkte runt till alla skolor i Saltsjö Boo och 
delade ut enkäter för att få veta vilken slags musik barnen gillar. I och med det fick vi ca 
100 intresseanmälningar direkt. Vi samarbetar också med Vittraskolan och 
Björknässkolan, eftersom vi undervisar i deras lokaler. Vi har en broschyr och vi har 
fått igång en hemsida och vi finns också på myspace. Jag har en bil med loggan 
Musikania som jag åker runt med. Den största marknadsföringen som vi gör är ändå 
utskick till skolor, antingen via brev eller e-post. 
Nacka musikskola: Alla barn från förskoleklass och t.o.m. skolår 6 får en broschyr via 
grundskolan. Vi skickar då till skolorna ett exakt antal broschyrer som lärarna delar ut 
till barnen för att ta med hem till föräldrarna. Så har vi alltid gjort. Vi gör även reklam 
via hemsidan, skolkonserter, som vi har både på hösten och våren, 
instrumentdemonstrationer samt uppsökande verksamhet i specifika klasser. Vi gör 
även vanliga konserter på olika platser. Vi annonserar inte i tidningar eftersom budgeten 
inte räcker till i och med checkbeloppet.  
 
4. Har det förändrats sedan checken infördes? Motivera gärna svaret! 
Östermalms Enskilda Musikskola: Vi har inte haft verksamhet i Nacka innan checken 
infördes. 
Maestroakademien: Den har förändrats lite grand eftersom vi nu riktar oss till en mycket 
större grupp elever från hela Nacka. 
Musikania: Nej, eftersom vi inte hade någon musikskola innan checken kom till.  
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Nacka musikskola: Nej, inte ännu eftersom under hösten har det fortfarande varit en kö 
på 726 barn. Men då vet man inte hur många som är passiva som ändå står kvar i kön 
eftersom en del redan har börjat spela privat. Vi har bestämt att man får tacka nej till 
erbjuden plats två gånger sedan får man ställa sig i kö på nytt. Men vi förstår ju att om 
det kommer ett erbjudande om att få spela mitt under en termin så kan det vara svårt att 
tacka ja. Vi får se om vi behöver sätta in ytterligare insatser om kön minskar. För det är 
klart får vi inga sökande då blir det katastrof. Sen kommer den här kön att tas om hand 
om centralt så småningom, när dom har hittat ett program som kan ta hand om det.  
 
5. Hur ser er kösituation ut idag, och hur såg den ut innan musikskolechecken 
infördes? 
Östermalms Enskilda Musikskola:  Vi får ständigt nya elever, men vi har för närvarande 
ingen kö. 
Maestroakademien: Hittills har vi kunnat erbjuda undervisning till alla som sökt sig till 
oss. Till hösten kanske vi måste söka nya lärare, framför allt på de mest populära 
instrumenten piano, gitarr och slagverk. 
Musikania: Vi bygger upp skolan successivt. Just nu har vi ingen kö. 
Nacka musikskola:  Vårterminens -08 statistik är inte klar. I höstas 28/9 var det 742 på 
ämneskurs. Kön borde nu rimligtvis ha minskat. Men nu när vi har delat ut broschyren 
vet vi ju inte hur många fler som kommer att anmäla sig, samt elever som slutar.  
 
6. Vilka avgifter har ni för eleverna, vilken instans fastställer avgifterna, och vad 
baseras avgifterna på? 
Östermalms Enskilda Musikskola: Nacka kommun fastställer ett takbelopp för 
elevavgifter, men under det är det varje skola som själv bestämmer elevavgifterna. Vi 
har valt att under elevens första termin inte ta någon avgift alls, och sedan 100 
(etthundra) kr/elev och termin. För det erbjuder vi varje elev en individuell 
lektion/vecka plus en grupplektion/vecka på samma instrument. Om aktuella takbelopp 
kan du fråga kommunen. 
Maestroakademien: Vi följer förslaget från Nacka kommun som är 1000 kr/termin för 
20 minuter enskild lektion och 500 kr/termin för ensemble. Nytt för den här terminen är 
att man kan välja två olika instrument. Vi föredrar dock att eleverna väljer ett 
instrument och också deltar i en ensemble. Det är kommunen som fastställer avgifterna. 
Jag vet inte vad avgifterna baseras på.  
Musikania: Vi har samma avgifter som övriga musikskolor men vi har valt att ge 
eleverna 30-minuterslektioner istället för 20 minuter som de andra har. Det är 
kommunens kulturchef som fastställer avgifterna. 
Nacka musikskola: Kommunfullmäktige har beslutat maxtaxa på ämneskurs 1-4 elever 
1000 kr. Kör och orkester: Maxtaxa 500 kr. Men den avgiften behöver man inte ta ut. 
Därför hamnar vi i ett konstigt läge nu eftersom vi tidigare har haft olika linjer som t.ex. 
speciallinje. Då hade man 30 eller 40 minuters lektioner plus orkester som ingick i 
samma pris. Jag är rädd för att elevantalet i kör och orkester verksamheten kommer att 
minska och det tror jag det redan har gjort. Detta på grund av att vi måste ta betalt extra 
för orkester och kör eftersom annars går vi back väldigt mycket.  
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7. Hur många elever gick det på musikskolan innan musikskolechecken infördes, 
och hur många elever går det på skolan nu? 
Östermalms Enskilda Musikskola: Vi har inte haft verksamhet i Nacka innan checken 
infördes. Aktuellt elevantal ändras nästan varje dag, för närvarande mellan 200 – 300, 
och är stadigt växande. 
Maestroakademien: Innan checken infördes gick det ungefär 120 elever. Nu går det Ca 
140 st. 
Musikania: När vi började hade vi ca 200 elever. I november gjorde jag många utskick 
till skolor i Saltsjö Boo så nu har vi 358 elever. 
Nacka musikskola: Nu går det 3201 elever.  
 
8. Tror du att elevantalet har påverkats p.g.a. musikskolechecken, och tror du i så 
fall att förändringen är bestående?  
Östermalms Enskilda Musikskola: Som ovan. 
Maestroakademien: Vi upplever ingen stor tillströmning så det tror jag inte. Vi har inte 
heller marknadsfört oss speciellt mycket. Vi har ingen broschyr och vi har inte åkt runt 
och haft instrumentdemonstrationer eller haft konserter med lärarna. Vi vill dock gärna 
göra det. Problemet är bara att vi använder samma lokaler som Maestroskolan och vi 
har brist på små undervisningsrum. Våra lärare kräver att få undervisa i små rum som är 
anpassade till undervisningen. Det försvårar för oss eftersom vi då inte kan ha 
undervisning i större klassrum, textilsalar eller matsalar vilket kräver extra investeringar 
och förhandlingar med de skolor vi ska vara i. 
Musikania: Vi hade ingen verksamhet innan musikskolechecken.  
Nacka musikskola: Vi har anställt fler lärare och har kunnat utöka successivt. Vi hoppas 
att många elever väljer vår skola, så att det blir möjligt även i framtiden.  
 
9. Hur länge fick man stå i kö tidigare för slagverk, gitarr respektive piano, och 
hur länge får man vänta nu? 
Östermalms Enskilda Musikskola: Vi har inte haft verksamhet i Nacka innan checken 
infördes. För närvarande finns ingen kö. 
Maestroakademien: I början av höstterminen var det en liten kö men sen har vi anställt 
en till lärare som tog de här eleverna. Nu har vi ingen kö, ansökningar kommer in hela 
tiden men vi brukar erbjuda plats. Vi har råd att erbjuda undervisning  
Musikania: Vi hade ingen verksamhet innan musikskolechecken. Vi bygger nu upp 
skolan successivt. Just nu har vi ingen kö. 
Nacka musikskola: Kötiden har varierat från område till område,. t.ex. Boo, Sicklaön, 
Saltsjöbaden och Älta och legat mellan 1 och 4 år. Elever har kunnat tacka nej till 
erbjudanden men har stått kvar i kön. De har också kunnat anmäla sig redan från skolår 
1 fast vi inte har erbjudit undervisning först i skolår 3. Har det varit många elever som 
har slutat t.ex. i Saltsjöbaden så blir det utrymme för nya elever och då kommer man 
snabbt ner i kön. Vi kan inte erbjuda elever som bor i Saltsjöbaden att spela i Boo, det 
fungerar inte, det vet vi. Därför har köerna varit områdesvis. Men vi har nu utökat på 
trummor också, så därför har vi kommit ner i kön.  
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10. Garanterar ni att varje elev får ett visst antal lektioner per termin, och i så fall, 
hur många? 
Östermalms Enskilda Musikskola: 30 undervisningsveckor/läsår. Om eleven väljer så, 
kan man få en individuell lektion/vecka plus en grupplektion/vecka på samma 
instrument. 
Maestroakademien: Ja vi garanterar 15 lektioner per termin. 
Musikania: Vi garanterar 15 lektioner per termin. Det måste vi göra eftersom det ingår i 
avtalet med kommunen. 
Nacka musikskola: Varje elev garanteras 15 gånger per termin.   
 
11. Hur många lärare arbetar på skolan, och hur många elever går det hos en 
lärare som har en heltidstjänst? 
Östermalms Enskilda Musikskola: För närvarande har vi 11 lärare i Nacka, de flesta 
nyanställda, och inom kort kommer vi att anställa fler. Eftersom vi är fem 
konkurrerande musikskolor inom systemet med musikskolecheckar i Nacka, är 
omfattningen av en heltidstjänst inte någon offentlig uppgift. Vid beräkningen ska också 
tas hänsyn till att vi har bara 31 arbetsveckor/läsår. 
Maestroakademien: Ca 15 stycken. Vi har bara en lärare som har motsvarande 
heltidsanställning och hon undervisar ungefär 20-22 klocktimmar. Jag vet inte exakt 
vilket elevantal hon har. En skillnad mellan oss och de andra musikskolorna är att 
nästan alla våra elever väljer att ha längre lektioner och fler lektionstillfällen per vecka, 
något de betalar för själva. De betalar 300 kr/timme plus moms. Därför blir det inte så 
många elever per tjänst på vår skola. 
Musikania: Vi har 23 lärare som jobbar allt från en till tre dagar i veckan. Det går 
ungefär 9 -10 elever per dag hos en lärare. 
Nacka musikskola: Fysiska personer 2007 är i snitt 65 stycken lärare. Antalet årsarbeten 
blir en mindre summa än så, eftersom en del inte har heltidsarbete. Summan kan bli lite 
av en sanning med modifikation kanske. Ett problem har varit är hur man centralt räknar 
antalet lärare, om även tjänstlediga lärare tas med. Men jag tror inte det, för då hade nog 
siffran varit högre. Jag har inte hunnit räkna på det här, men jag kan fylla i senare hur 
många årsarbetare det är.  
 
12. Tror du att musiklärarnas sätt att arbeta har påverkats sedan 
musikskolechecken införts, och i så fall hur? 
Östermalms Enskilda Musikskola: Vi har inte haft verksamhet i Nacka innan checken 
infördes. 
Maestroakademien: Nej, det tror jag inte. 
Musikania: Vi hade ingen verksamhet i Nacka innan checken infördes. 
Nacka musikskola: Jag törs inte uttala mig om det har påverkats för att checken har 
införts. Jag har inte haft planeringssamtal än med mina anställda. Vi har alltid försökt 
tänka på varje elevs möjligheter och ambitioner - se vår målsättning i broschyren. Vi har 
haft två tillfällen med två konsulter på ämnet ”Kundfokus” i januari 2008. Nu ska vi gå 
vidare med saker som har framkommit. Man ska tänka på att alla lärare är som levande 
annonspelare. Det är jätteviktigt att det goda ryktet sprider sig.  
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13. Hur stor är spridningen på lärarnas löner? 
Östermalms Enskilda Musikskola: Vi har individuell lönesättning. Fr.o.m. 2008 januari 
genomförde vi en generell lönehöjning, i övrigt är lärarnas löner inte någon offentlig 
uppgift. 
Maestroakademien: Alla våra lärare är timanställda och får betalt även för 
förberedelsetid. Vi har inte haft möjlighet att erbjuda dem tillsvidareanställning med 
ferielön, men målet är att så småningom att kunna göra det i och med att vår ekonomi 
förbättras.  
Musikania: Det finns en huvudlärare i varje ämne som har lite högre lön men egentligen 
har vi ingen spridning utan från starten har alla lärare samma lön. 
Nacka musikskola: 20 tkr-29050. Vissa lärare har specialuppdrag, t.ex. 
områdesansvarig, ämnesledare. Då har man lagt på lite på deras löner. Det är inte 
arvoden längre som det har varit tidigare, det vill vi inte ha.  
 
14. Har lärarnas löner påverkats sedan checken infördes? 
Östermalms Enskilda Musikskola: Vi har inte haft verksamhet i Nacka innan checken 
infördes. 
Maestroakademien: Nej. 
Musikania: Vi hade ingen verksamhet i Nacka innan checken infördes.  
Nacka musikskola: Ingen förhandling har skett efter checkens införande. Det är ju nu 
som läraravtalet ger 10,2% i löneökning. Däremot är det så att checkbeloppet är för litet, 
så vi går back på det här men det är inte klart än med bokslutet exakt hur vi ligger till.  
 
15. Tror du att införandet av musikskolechecken skapar möjlighet för fler jobb för 
musiklärare? 
Östermalms Enskilda Musikskola: Det har redan gjort i stor utsträckning, och kommer 
att göra även i fortsättningen. 
Maestroakademien: Ja, det tror jag. Jag tror också att det leder till att de lärare som 
redan jobbar på vår skola kan få bättre villkor. 
Musikania: Ja, för musiker som vill vara lärare. Inte bara för att de inte har papper utan 
också för att en heltidstjänst inte passar ihop med en musikerkarriär. 
Nacka musikskola: Vi har anställt fler lärare. Jag kan inte säga hur många eftersom vi 
har utökat en del lärares tjänster. Men om jag räknar på årsarbetstiden då har det ökat.  
 
16. Hur ser det ut för er, har ni fått nyanställa lärare eller har ni fått säga upp 
lärare sedan checken infördes? 
Östermalms Enskilda: Musikskola: Som ovan. 
Maestroakademien: Vi har anställt fler lärare. 
Musikania: Som ovan.  
Nacka musikskola: Se frågan ovanför. 
 
17. Har ni god kontakt med de andra musikskolorna?  
Östermalms Enskilda Musikskola: Vissa är gamla bekanta, andra är nya bekanta men 
som vi har träffats några gånger. 
Maestroakademien: Vi har en del kontakt med den kommunala musikskolan. Jag har 
själv jobbat där tidigare och känner skolans rektor, Jill Hallberg, mycket väl.  
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Musikania: Jag har flera kompisar som jobbar på Nacka musikskola och jag träffar de 
andra rektorerna på möten. 
Nacka musikskola: Vi har varit kallade till några möten med Kultur- och 
utbildningsenheten. Alla skolor har inte varit representerade vid alla tillfällen. Förslag 
finns på samarbete, men har inte påbörjats än.  
 
18. Har ni något pågående samarbete med någon annan musikskola? Om inte: 
Tror du att ni kommer att samarbeta med varandra? 
Östermalms Enskilda Musikskola: Inte för närvarande, vi har precis börjat från hösten 
2007, och etableringen är en mycket krävande process. Lite längre fram kommer vi 
säkert att hitta samarbetsformer. 
Maestroakademien: Vi planerar att eventuellt införa ett samarbete i form av olika 
ensembler och orkestrar. 
Musikania: Samarbetsmöjligheterna om finns är i så fall på stråk och blås, men det får 
bli när vi kommer igång mer med vår verksamhet. 
Nacka musikskola: Förhoppningsvis kan vi arbeta över gränserna med elevernas bästa 
som fokus. Vi ska eventuellt samarbeta med Maestroskolan och då med orkestrarna. Vi 
har även funderat på att ordna samarbeta med Musikania. Om de har en bra jazzkille 
som kommer och har masterclass eller workshops så är det bra. Men allt är ju så nytt än 
så vi får se hur det går. Det är ju för ungdomarna i kommunen som vi är till för, inte för 
vår egen skull.  
 
19. Har du själv arbetat som pedagog innan du blev rektor? 
Östermalms Enskilda Musikskola: Ca.20 år som pianolärare i kommunala musikskolor. 
Maestroakademien: Jag har jobbat länge som pianolärare. 
Musikania: Ja det har jag. 
Nacka musikskola: Jag var pianolärare från 1965-73, studierektor med viss 
undervisning. Rektor från ca 1985 
 
20. Har du en lärarexamen? 
Östermalms Enskilda Musikskola: Diplom som pianopedagog från Franz Liszt 
Musikhögskolan i Budapest. 
Maestroakademien: Ja det har jag. 
Musikania: Ingen färdig, jag har sex rester på SMI.  
Nacka musikskola: Pianopedagogexamen, samt lite studier i fiol, sång och gitarr. 
 
21. Vilka anställningsformer har ni, och följer ni gällande kollektivavtal? 
Östermalms Enskilda Musikskola: Vi har lärare både med timanställning och med fast 
månadslön. Eftersom vi är fem konkurrerande musikskolor inom systemet med 
musikskolecheckar i Nacka, är anställningsvillkor i övrigt inte någon offentlig uppgift. 
Maestroakademien: Vi har timanställningar. Vi följer gällande kollektivavtal.  
Musikania: Vi har timanställningar. Vi kommer att jobba på kollektivavtal och sådana 
saker. Det kan vi göra när vi får bättre ekonomi och även höja lönerna. Vi hoppas på att 
få igång det till hösten så fort det går att teckna ett avtal. 
Nacka musikskola: Vi har tillsvidareanställda och några få timlärare och följer gällande 
kollektivavtal.  
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22. Tror du att fler kommuner kommer att ta efter checksystemet? 
Östermalms Enskilda Musikskola: Det är i alla fall uppenbart att systemet är ytterst 
fördelaktigt för kommuninvånarna. 
Maestroakademien: Ja, det tror jag. Vi får se hur det slår ekonomiskt, men det håller 
ungdomar sysselsatta och det minskar risken för att de ska gå runt och slå sönder 
busshållplatser. 
Musikania: Det borde de, det tror jag. Täby är ju redan igång. Värmdö har ju kikat en 
del på oss. Men man måste ha ekonomi för det.  
Nacka musikskola: Ja det tror jag. Täby är på gång.  
 
23. Hur ser du på framtiden, kommer er musikskola kunna konkurrera med de 
andra musikskolorna? 
Östermalms Enskilda Musikskola: Konkurrens innebär ju att vi alltid måste göra vårt 
bästa, och så länge vi gör det och vi har nöjda elever och lärare, är jag inte rädd för 
framtiden. 
Maestroakademien: Det tror jag eftersom vi har väldigt bra lärare. Vi erbjuder väldigt 
hög undervisningsnivå. Många av våra elever har redan vunnit olika internationella 
tävlingar och vi satsar mycket på konsertverksamhet. Vi förklarar för eleverna att de 
måste öva för att kunna hantera sitt instrument och det ökar också kvaliteten. Vi har 
mycket uppföljningar och våra lärare har tät kontakt. Vi har också många internationella 
kontakter, bl.a. i Ryssland och Italien. 
Musikania: Absolut, det gör vi ju redan. I kundundersökningen som kommunen gjort 
ligger vi på topp. Att vi var så bra redan från start det hade man inte räknat med. Det tar 
jag verkligen åt mig av. 
Nacka musikskola: Jag tror på Nacka musikskola med dess bredd på utbud av 
instrument och även mångfald i genrebredd.  Att vi har utbildade pedagoger tycker vi är 
viktigt. Därför tror jag att Nacka musikskola har möjligheter att på ett bra sätt stå sig i 
konkurrensen.  
 
Intervjusvaren från Lena Dahlstedt, Nacka kommun 
 
1. Varför har Nacka kommun infört musikskolecheck? 
För att vi vill att alla barn som vill sjunga eller spela ett instrument ska få göra det. Kön 
var väldigt lång tidigare, därför gjorde vi ett system så att alla barn skulle få möjlighet 
att spela och sjunga helt enkelt. 
 
2. Tycker Nacka kommun att det har varit en fördel för kommunens musikskolor 
att det hösten 2007 har införts musikskolecheck? Motivera gärna svaret! 
Ja det är ju en stor fördel för alla musikskolor. Det ger möjlighet att bedriva verksamhet. 
Det är tydligt vilka regler det är som gäller och ett enkelt system som är lätt att begripa.  
 
3. Vet Nacka kommun hur skolorna marknadsför sig?  
En del vet vi. Vi ser när musikskolorna annonserar i lokalpressen.  En del musikskolor 
har marknadsfört sig via skolor som delar ut brev. En del musikskolor sätter upp 
affischer på annonseringstavlorna i skolorna. Det har gett olika resultat, en del skolor 
vill inte att musikskolorna ska marknadsföra sig på skolorna. Vi har också information 
på nätet via hemsidor. 
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4. Hur ser kösituationen ut idag, och hur såg den ut innan musikskolechecken 
infördes? 
Det vi vet är att innan musikskolechecken infördes var det 1100-1200 elever i kö, större 
delen av den kön är borta men vi vet inte exakt hur det ser ut eftersom alla skolor har en 
egen kö. Vi håller på att göra ett system så att vi ska kunna se hur lång kön är.  
 
5. Vilka avgifter ska eleverna betala, Vilken instans fastställer avgifterna, och vad 
baseras avgifterna på? 
Fullmäktige beslutar vilka avgifter som ska tas.  Avgiften är högre vid enskild 
undervisning (1000 kr) än i grupp (500 kr). Det finns ett maxbelopp som musikskolorna 
får ta ut, men de får ta ut lägre avgift om de vill. Jag vet att det finns en musikskola som 
inte tar någon terminsavgift alls.  
 
6. Vilka regler styr hur checkarna portioneras ut till de olika musikskolorna? 
Det är upp till eleverna. Varje elev väljer en musikskola och den valda musiskskolan får 
musikskolechecken av kommunen. 
 
7. Kan en elev få fler än två checkar per termin? 
Nej, regelverket säger att varje barn får maximalt två checkar. Det beslutade 
kommunfullmäktige när checkarna infördes. 
  
8. Finns det någon möjlighet för dem som vill få undervisning på flera olika 
instrument att göra det både individuellt och i grupp?  
Nacka kommun betalar endast för två checkar. Vill man spela flera instrument får 
musikskolorna själva sälja den utbildningen. Men kommunen betalar endast för två 
checkar.   
 
9. Hur många barn spelar ett musikinstrument idag i kommunens musikskolor, 
och hur många spelade ett instrument innan musikskolechecken infördes? 
4000 elever spelar nu. Det är en ökning på 1000 barn.  
 
10. Tror Nacka kommun att elevantalet har påverkats p.g.a. musikskolechecken, 
och tror kommunen i så fall att förändringen är bestående?  
Ja självklart har elevantalet påverkats positivt av musikskolechecken. Vi har nu också 
en inflyttning till kommunen. Frågan är om de barn som flyttar in i kommunen är 
intresserade av att sjunga eller spela. Det beror också på hur bra musikskolorna är.  Vi 
tror att det kommer att vara en fortsatt ökning men kanske inte så dramatiskt som det 
har varit nu.  
 
11. Hur länge fick man stå i kö tidigare för slagverk, gitarr respektive piano, och 
hur länge får man vänta nu?  
Det vet inte jag, det var så långa köer att många valde att inte ställa sig i kö eftersom de 
visste att det tog flera år innan man fick börja spela. Nu får de flesta som vill spela gitarr 
börja på det instrumentet. Hur det är med piano vet jag inte.  
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12. Garanterar ni att varje elev får ett visst antal lektioner per termin, och i så fall, 
hur många? 
Det vi har bestämt är hur många tillfällen per termin barnen garanteras men däremot 
inte hur långa lektionerna ska vara, det får musikskolorna konkurrera om.  
 
13. Tror Nacka kommun att musiklärarnas sätt att arbeta har påverkats sedan 
musikskolechecken införts, och i så fall hur? 
Det tror jag är alldeles för tidigt att säga någon om. Vi kommer att utvärdera de nya 
musikskolorna ordentligt. Vi har gjort en första kundundersökning och den har vi 
resultatet på men vi kommer också att göra en kvalitativ utvärdering av musikskolorna. 
Det finns delar i vår kundundersökning där sättet hur man ställer frågorna säkert 
kommer att påverka skolorna. Bland annat har vi frågat om elevernas inflytande i 
undervisningen som inte har funnits med tidigare och där finns det en del att utveckla. 
Jag hoppas på att vi via vår utvärdering kan påverka musikskolorna.  
 
14. Tror Nacka kommun att musiklärarnas löner har påverkats sedan checken 
infördes? 
Det har jag ingen aning om. Vi tittar inte på lärarnas löner eller arbetsvillkor det är upp 
till varje musikskola och varje arbetsgivare att hantera det.  
 
15. Vet Nacka kommun hur stor spridningen är på lärarnas löner? 
Nej jag vet inte, det kan hända att någon på kommunen vet det och det vet de väl på den 
kommunala musikskolan.  
 
16. Tror Nacka kommun att införandet av musikskolechecken skapar möjlighet 
för fler jobb för musiklärare?  
Ja definitivt.  

 
17. Har alla musikskolor varit representerade på alla möten angående 
musikskolechecken? Om inte: vilka musikskolor har varit representerade  
Måste tänka efter, ja det tror. Vi har inte haft så många möten ännu, men på dem har 
alla musikskolor varit representerade.  
 
18. Vet Nacka kommun hur det ser ut för musikskolorna, har de fått nyanställa 
lärare eller har de fått säga upp lärare sedan checken infördes? 
Det jag vet är att de har fått anställa fler lärare, men jag vet inte om det har sagt upp 
någon. Jag vet att den kommunala musikskolan har nyanställt och de nya musikskolorna 
har definitivt gjort det.  
 
19.  Tror Nacka kommun att musikskolorna har god kontakt med varandra?  
Jag tycker att de har hyfsat god kontakt med varandra. På de möten som jag har med 
dem är stämningen positiv och där diskuterar de om det går att ha någon gemensam 
musikmanifestation någon gång per år då musikskolorna ska samarbeta. Så det finns ett 
intresse av den typen av samverkan vid konserter och sådant.  
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20. Tror Nacka kommun att skolorna kommer att samarbeta med varandra? 
Ja det tror jag.  
 
21. Vet Nacka kommun om rektorerna på musikskolorna, själva har arbetat som 
pedagoger innan de blev rektorer? 
De flesta av rektorerna har gjort det men det ser lite olika ut tror jag.  
 
22. Vet Nacka kommun om alla rektorer har en lärarexamen? 
Nej, för rektorskraven är den frågan inte ställd.  
 
23. Vilka anställningsformer har musikskolorna, och följer de gällande 
kollektivavtal? 
Det kan jag inte och det ska jag inte kunna svara på . Det är inte min fråga eftersom det 
är respektive huvudman som har det ansvaret. Jag vet inte om skolorna följer 
kollektivavtal.  
 
24.  Krävs det specifikt att en musikskola ska följa gällande kollektivavtal för att 
bli auktoriserad?  
Nej det är inte en del av auktorisationen. Det ingår inte i någon av de verksamheter som 
vi auktoriserar.  
 
25. Finns det en gemensam läroplan för kommunens musikskolor, och hur ser den 
i så fall ut? Om nej: Finns det planer på att utforma en? 
Nej det gör det inte. Det diskuterade vi på det senaste mötet eftersom den kommunala 
Musikskolan har kursplaner för respektive ämne och de nya musikskolorna har väl 
också tagit fram nya kursplaner men det finns varken nationella eller kommunala 
styrdokument kring målsättningen i ämnesundervisningen. Eftersom det här är en 
frivillig fritidsverksamhet är det tveksamt att den ska styras för mycket med kommunala 
styrdokument. Men vi har diskuterat det, så vi får se.  
 
26. Tror du att fler kommuner kommer att ta efter checksystemet? 
Ja det verkar i alla fall vara ett stort intresse för andra kommuner att kika på vad vi har 
gjort och det kan vara en och annan som gör det.  
 
27. Hur ser Nacka kommun på framtiden, kommer Nackas fem musikskolor att 
kunna konkurrera med varandra?  
Ja det gör de ju idag. Vi kommer också att auktorisera en sjätte musikskola nu så att det 
från och med hösten är sex musikskolor. Den sjätte blir Rytmus. De flyttar sin 
gymnasieskola till Nacka och de kommer också att starta en musikskola.  
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Diskussion 
I och med att det inte ens gått ett år sedan musikskolechecken infördes är det svårt att 
dra några slutsatser om vilken påverkan införandet egentligen har. Undersökningen 
skulle behöva upprepas om ca 2-3 år för att man ska få en klarare bild av effekterna. 
 
Något man redan nu kan se är dock att fler barn har möjlighet till musikundervisning 
och det är förstås väldigt positivt. Vi hade en ganska bestämd uppfattning innan vi 
gjorde undersökningen att vi inte tyckte att det var en fördel för Nacka kommun att det 
infördes musikskolecheckar. Istället för att nya musikskolor har fått öppna så kunde 
man ha skjutit till mer resurser till den kommunala musikskolan som redan är väl 
fungerande, så att fler lärare hade kunnat anställas där så att kön försvunnit och barnen 
hade haft möjlighet att ändå få välja vilket instrument de ville gå på. Vi har delvis 
ändrat uppfattning efter vår undersökning. Fredrik Andersson skriver i sin bok om 
konkurrens på kommunala villkor att konkurrensutsättning i de allra flesta fall verkar 
vara något positivt, men att det också kan påverka undervisningen på många sätt och att 
det även har konsekvenser för de anställda, bl.a. genom att lönelägen och 
arbetsförhållanden ändras (Andersson 2002). Vi ser att införandet av 
musikskolechecken haft positiva effekter för barnen som nu har större möjlighet att få 
spela ett instrument. Fler lärare har också fått jobb, men frågan är om alla dessa nya 
tjänster är av godo. Är lönerna och arbetsförhållandena skäliga? Är undervisningen som 
bedrivs tillräckligt bra? Det skulle vara intressant att intervjua elever och deras föräldrar 
på de olika musikskolorna för att de hur deras uppfattning av undervisningen är. Vi 
skulle också vilja intervjua lärare från de olika musikskolorna för att få en uppfattning 
om deras arbetssituation. 
 
Vi var intresserade av att veta om det blivit lättare för nyutexaminerade 
instrumentallärare att få tjänster i Nacka i och med att flera nya musikskolor 
auktoriserats i kommunen. Visserligen har fler lärare anställts men alla skolor har inte 
anställt utbildade lärare. När det finns en musiklärarutbildning tycker vi att alla 
musikskolor borde ta tillvara på det. Något som också är väldigt viktigt är om detta är 
tjänster med skälig lön och rimliga arbetsförhållanden. Nacka kommun är ansvariga för 
auktoriseringen av musikskolorna, men det är upp till musikskolorna att ha 
kollektivavtal och villkoren för de anställda ligger inte på kommunens ansvar. Det finns 
inte heller några riktlinjer för hur många undervisningstimmar som ska ingå i en 
heltidstjänst eller om planeringstid och semester ska ingå i tjänsten. Detta kan potentiellt 
leda till att lärare får jobba väldigt mycket för väldigt låg lön, vilket förstås inte är 
positivt för yrket och dess status. Facken har kämpat i 100 år för att anställda ska få bra 
anställningsvillkor, men i och med att Nacka kommun inte har som en punkt i 
auktoriseringen att alla musikskolor ska ha ett kollektivavtal, känns det som att ta ett 
steg tillbaka i tiden. Precis som Fredrik Andersson skriver, kräver framgångsrik 
konkurrensutsättning beställarkompetens och att kommunen där har ett stort ansvar 
(Andersson 2002). Frågan är om det verkligen lönar sig i längden att kommunen inte 
ställer högre krav på musikskolorna som auktoriseras vad gäller bl.a. arbetsvillkor för 
de anställda. Precis som Gunnel Nyman (s) säger till SvD har den offentliga insynen 
försvunnit helt. 
 
En annan fråga som intresserar oss är hur den kommunala musikskolan påverkas av 
införandet av de nya skolorna. Kommer den kunna behålla sin bredd eller kommer den 
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få svårt att konkurrera med specialinriktade musikskolor? Den kommunala musikskolan 
satsar på att alla lärare ska ha en lärarutbildning så att eleverna får en hög kvalitet i sin 
utbildning. I det långa loppet tror vi att barnen kommer att välja musikskolor med 
utbildade lärare, men till en början kommer det nog inte att märkas. Det skulle i alla fall 
vara viktigt för oss oavsett om man väljer musikskola, barnomsorg eller äldrevård att 
personalen är utbildad. Barn behöver förebilder för att få inspiration till att fortsätta 
spela, därför är det bra att de träffar musiker som är ute i arbetslivet och spelar som 
visar att det finns en möjlighet till en karriär inom yrket. 
 
En av frågorna vi ställde till kommunen och musikskolorna handlade om hur 
musikskolorna marknadsför sig. Svaren varierade en del, men alla hade någon form av 
marknadsföring. I och med att flera musikskolor nu har verksamhet i kommunen måste 
skolorna marknadsföra sig mer för att kunna stå sig i konkurrensen. Detta har man 
också sett i och med att fler och fler friskolor startat i Sverige vilket har lett till ökad 
konkurrens och ett stort behov av ökad marknadsföring (Humble 2007). Musikskolorna 
tror själva att de kommer att kunna konkurrera med varandra. Nu när Nacka kommun 
ska auktorisera en sjätte musikskola i kommunen kommer konkurrensen hårdna 
ytterligare. Frågan är nu om musikskolorna kommer att behöva lägga en allt större del 
av sin budget för att marknadsföra sig. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat om vilka avgifter som ska tas och ett maxbelopp på 
1000 kr/termin har satts. Alla musikskolor utom en tar 1000 kr/termin för enskilda 
lektioner, det är bara lektionslängden som varierar. En av musikskolorna har dock valt 
att inte ta ut någon terminsavgift den första terminen och bara 100 kr/termin därefter. 
Frågan är varför de har valt att göra så. Kanske för att stå sig i konkurrensen, eller 
kanske för att göra det möjligt för familjer som annars inte anser sig ha råd med 
musikundervisning, vilket i så fall är en bra tanke. Frågan är bara hur det påverkar 
synen på musikskolan och om föräldrarna kanske väljer en annan skola till sina barn för 
att de tror att kvaliteten är lägre än på de musikskolor där man får betala en avgift. 
 
Hur ska de barn göra som fram till nu gått på två instrument och dessutom spelat i 
ensembler eller sjungit i kör? Eftersom varje barn endast har tillgång till två 
musikskolecheckar behöver de nu själva betala för de extra lektionerna vilket blir en 
stor kostnad. Det är ett svårt val för barnen att göra. Ska de välja att fortsätta på båda 
instrumenten och ta bort grupp- och ensemblespel, som ofta är det som motiverar 
barnen att fortsätta spela, eller ska de ta bort ett instrument? I och med att 
specialinriktade skolor (t.ex. med inriktning på pop och rock) har startat blir fokus på 
olika genrer större än tidigare. Istället för att fokus ligger på att lära sig att spela och 
hantera ett instrument hamnar fokus allt mer på att spela en viss genre. Det talas mycket 
om genrebredd men frågan är om genrebredden verkligen blir större genom att man får 
specialisera sig så tidigt. 
 
Enkätundersökningen som gjordes av Nacka kommun för att se hur barnen trivdes på 
sina musikskolor tycker vi kan vara missvisande eftersom antalet elever per musikskola 
som svarade varierade mellan 15 st. (Östermalms Enskilda musikskola) och 441 st. 
(Nacka musikskola). Det ger inte en rättvisande bild av resultatet. Dessutom hade några 
av musikskolorna inte haft verksamhet i mer än två månader när undersökningen 
genomfördes, och därför blir det klart mer intressant att se resultatet när längre tid 
förflutit. 
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Det finns ett intresse i andra kommuner att införa musikskolecheckar. Vi hoppas att de 
tänker igenom sina auktoriseringskrav för anställningsvillkor och att alla musikskolor 
från start har ett kollektivavtal. 
 
Eftersom två av musikskolorna redan fanns innan musikskolechecken infördes och tre 
av musikskolorna startade först efteråt har en del intervjufrågor varit mindre relevanta 
för vissa av skolorna. Till de tre personliga mötena hade vi inte e-postat frågorna innan; 
rektorerna hade alltså inte haft möjlighet att förbereda sig. Detta visade sig ha den 
nackdelen att många frågor som vi tänkte ställa bevarades redan i första frågan. 
Intervjusvaren blev därför inte så väl strukturerade. Tiden för intervjuerna då vi träffade 
rektorerna personligen varierade mellan 35 minuter till 60 minuter. I ett fall blev vi 
också utöver intervjun visade runt i lokalerna och vi fick även titta på när några av 
lärarna undervisade. 
 
Vi hade kunnat förbereda oss bättre genom att ha klarare struktur på intervjufrågorna 
innan intervjuarbetet satte igång. Det hade också varit bra om vi hade skickat frågorna 
till alla innan intervjuerna så att de hade kunnat förbereda sig. 
 
 

Slutsats  
Alla skolorna är överens om att kön har minskat efter checkens införande och att det har 
varit positivt för kommunen. 
Kön till Nacka musikskola har minskat även på de mest populära instrumenten och i de 
övriga skolorna finns ingen kö. 
 
Inga lärare har sagts upp, utan alla skolor har fått nyanställa. 
 
Tillgängligheten har ökat. 
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