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Abstrakt 
Denna studie syftar till att undersöka hur gymnasielärarstudenter ser på marknadsaspekten av sitt framtida yrke. 

Med grund i forskning om hur yrkesverksamma lärare ser på saken konstateras att den fria marknad, som idag 

karaktäriserar den svenska skolan, innebär att läraryrket har förändrat karaktär till förmån för marknadens logik. 

Arbete med marknadsföring är vanligt förekommande och lärarens roll i skolan påverkas i stor grad av den 

konkurrens som marknaden medför.  

För att besvara frågeställningarna planerades och genomfördes intervjuer med blivande gymnasielärare som är 

inne på sista terminen av lärarprogrammet och som därmed genomfört sin VFU. Detta urval baserades på en 

önskan om att respondenterna skulle ha en så extensiv bild av skolan och så bred erfarenhet som möjligt. Genom 

en hermeneutisk ansats tolkas intervjuerna och mynnar ut i en målande bild av hur respondenterna ser på 

skolmarknaden och hur den kommer att påverka deras framtida yrke. 

Slutsatsen som dras av denna studie är att blivande lärare har en oklar bild av hur konkurrens och 

marknadsrelaterade faktorer kommer påverka deras framtida yrkesroll. Respondenterna är medvetna om att det 

är en faktor, men har inte sett det som en betydande del av arbetet. Generellt verkar det finns ett missnöje med de 

nya delarna av lärarrollen som kommit till som en konsekvens av den fria marknaden.  
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Introduktion 
Den traditionella lärarrollen har radikalt förändrats under de senaste 30 åren. Från att huvudsakligen varit av 

pedagogisk karaktär, har läraryrket idag kommit att i allt större utsträckning påverkas av marknadens 

påträngande krav (Lundström & Parding 2011). Den praktiska påverkan på lärarrollen manifesteras på olika sätt. 

Lundström och Holm (2011) skriver om hur arbetsuppgifter, som direkt marknadsföring och utveckling av nya 

typer av program, tar upp en allt större del av arbetstiden. Vidare beskriver samma författare att ytterligare en 

dimension av problematiken är att dessa marknadsrelaterade uppgifter lagts till – utöver tidigare uppgifter. 

Lärarna har helt enkelt mindre tid på sig att göra mer arbete.  

Lundström och Parding (2011) beskriver förändringen i läraryrket genom att ställa tre till idealtyper emot 

varandra. Dessa är Professionens, organisationens och marknadens logiker. Professionens logik speglar vad 

många ser som den klassiska lärarrollen, där lärare lägger sin tid och sina resurser på att erbjuda så god 

utbildning som möjligt. Organisationens logik reflekterar skolans behov av att jobba långsiktigt och regelstyrt för 

att på bästa sätt använda sina resurser. Dessa två har länge varit en del av lärarnas vardag. Marknadens logik har 

sitt huvudsakliga fokus i att agera nyttomaximerande enligt ekonomiska principer. Lärarkåren måste idag ta 

ställning till alla tre logiker. Denna uppsats intresserar sig för hur blivande gymnasielärare ser på, och förhåller 

sig till, marknadens logik och de konsekvenser som denna medför. 

Enligt en undersökning riktad mot blivande och yrkesverksamma förskolelärare, baserad på så väl kvalitativ som 

kvantitativ data, skriver Persson och Talleberg Broman (2002) att skillnader mellan hur lärarutbildningen 

formulerar läraruppdraget och hur det ser ut i verkligheten kan leda till osäkerhet i den professionella identiteten. 

Genom att studera denna verklighet genom blivande gymnasielärares ögon, är det möjligt att jämföra om deras 

bild av läraryrket stämmer överens med den bild som yrkesverksamma lärare presenterar. Denna typ av 

forskning skulle kunna ge lärarutbildningar i Sverige möjligheten att upptäcka möjliga glapp mellan 

lärarutbildningen och den faktiska lärarrollen. Det kan även vara intressant för skolor att ta till sig av denna typ 

av undersökning för att identifiera vad nyexaminerade lärare har för bild av det arbete som väntar. 

I denna uppsats ställs frågor om vad blivande gymnasielärare har för åsikter om skolmarknaden och dess 

tillhörande konkurrens, hur de tror att denna marknad kommer påverkar det framtida arbetet och om detta 

stämmer överens med deras motivation till att vilja bli lärare. Dessa frågor besvaras baserat på intervjuer med 

fem lärarstudenter som genomför sin sista termin på lärarutbildningen. 

Pedagogik som vetenskaplig disciplin handlar om att bilda kunskap om de processer genom vilken människan 

formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Som en del av detta behandlas bland 

annat utbildning, undervisning och andra påverkansfaktorer inom närliggande område. Denna uppsats anknyter 

till dessa tre och tar sig an att beskriva och analysera hur blivande lärare ser på sin framtida yrkesroll. 
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Syfte och frågeställning 
Denna uppsats syftar till att beskriva och analysera hur lärarstuderande på vägen till gymnasieläraryrket, ser på 

konkurrens mellan skolor och uppfattar den marknadsrelaterade delen av sitt framtida yrke. 

 Vad har de blivande gymnasielärarna för åsikter om skolmarknaden och konkurrens mellan skolor? 

 Hur tror lärarstuderande att marknadens ökande inflytande över skolan kommer påverka deras arbete? 

 Hur stämmer dagens lärarroll överens med lärarstudenternas motivation till att vilja bli lärare? 
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Begreppsdefinitioner 

Skolmarknaden  
Avser i denna uppsats den fria marknad inom vilken gymnasieskolorna agerar och är i detta sammanhang att 

betrakta som en form av marknadsekonomi. Nationalencyklopedin beskriver marknadsekonomi som:  

”[Ett] ekonomiskt system som förutsätter enskild äganderätt, privatägda företag samt rätt för 

producenter och konsumenter att fritt agera som säljare och köpare. I en marknadsekonomi 

baseras produktionen och varuutbytet (i idealfallet) på frivilliga överenskommelser mellan 

självständiga aktörer (producenter och konsumenter), som grundar sina decentraliserade beslut 

på marknadsbestämda priser, det vill säga priser som bestäms av efterfrågan och utbud på 

marknaden.” 

Det är dock viktigt att påpeka att detta koncept inte helt stämmer överens med rådande skolmarknad, utan 

används här för att illustrera principerna för marknadskonceptet. Lundahl et.al. (2013) beskriver det som en 

kvasi-marknad som karaktäriseras av att vara statligt etablerad och kontrollerad. Inom denna kvasi-marknad är 

relationen mellan utbildningens köpare och säljare reglerad och konkurrensaspekten är inte kopplad till priser 

eftersom utbildningen är finansierad av skattepengar och elevavgifter ej får utkrävas. 

Konkurrens  
Nationalencyklopedin beskriver konkurrens såhär: 

”[Konkurrens är] inom nationalekonomi den rivalitet som råder mellan aktörerna – köparna och 

säljarna – i en marknadsekonomi. I aktörernas strävan efter att förverkliga sina mål finns grund 

för konflikter på marknaden. Graden av konkurrens (konkurrensintensiteten) bestäms, förutom 

av de mål som aktörerna formulerat, av i vilken utsträckning aktörerna kan agera utan att komma 

i konflikt med andra parter på marknaden.” 

Inom ramarna för denna uppsats handlar detta om den konkurrens som finns mellan olika skolor (säljare) om 

elever (köpare). Den enskilda skolan säljer utbildning till elever, där denna utbildning betalas genom att eleven 

kommer med en skolpeng. Detta innebär att eleven är så väl en kund i förhållande till skolan som en form av 

valuta i förhållandet mellan de olika skolorna. 

Skolpengen 
Gymnasieskolan finansieras genom den så kallade skolpengen. Skolverket (2016) kommer varje år med 

föreskrifter som inkluderar en riksprislista, där grundbeloppet för finansiering av de olika programmen anges. 

För 2016 är denna summa (inklusive matbidrag) som lägst 79 500kr för ekonomiprogrammet och som högst 236 

000kr för naturbruksprogrammet med inriktning skog. Denna summa är ett förslag till kommunerna om hur 

mycket pengar som ska delas ut per elev och år. Det är dock upp till den aktuella kommunen att, i enighet med 

sin egen budget, sätta den faktiska summa som betalas ut. Enligt skollagen (2010:800) ska gymnasieskolor, 

oavsett huvudman, ersättas likvärdigt. Det finns även tilläggsbelopp som kan sökas för elever med speciella 

behov. Det totala belopp som betalas ut för eleverna ska enligt lag täcka: undervisning, lärverktyg, elevhälsa, 

måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader. 

Enkelt uttryckt kommer varje elev med en - av kommunen satt - summa pengar som motsvarar den beräknade 

kostnaden för att utbilda eleven. I de fall en skola drivs som friskola finns möjlighet för ägare av skolan att göra 

vinst genom att utbilda eleverna till en lägre kostnad än den summa som tillfaller skolan i form av skolpengen. 

Friskola 
Är enligt Nationalencyklopedin ”en undervisningsanstalt som inte hör till det offentliga skolväsendet.”  

Kommunal skola 
En undervisningsanstalt som drivs av det offentliga skolväsendet. 
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Kunskapsöversikt  

En historisk tillbakablick 
I början av 1990-talet påbörjades en reform av det Svenska skolsystemet. Den första reformen som trädde i kraft 

1991 innebar en decentralisering av skolan där detaljerade läroplaner kom att ersättas av målstyrning. Ansvaret 

för utformning av utbildningen lades således på kommunerna (Stenlås, 2011).  

Denna reform följdes 1992 av den så kallade friskolereformen som innebar att även friskolor (skolor som drivs 

av privata huvudmän) skulle finansieras av den kommun de var verksamma inom genom skolpengen 

(Sandström, 2002). Följden av denna reform blev rent praktiskt att i princip vem som helst fick möjlighet att 

starta skola. Detta med förbehåll att skolan följer aktuell läroplan, inte har diskriminerande antagning och inte tar 

ut terminsavgifter (Sandström, 2002). Under samma år infördes även det fria skolvalet som gav föräldrar och 

elever rättighet att välja vilken skola barnet skulle studera vid.  

Nästa steg på reformtåget kom 1994 i form av en ny läroplan (SKOLFS 94). Förändringarna som angavs för 

gymnasieskolorna var relativt stora och inkluderade följande: 

 Gymnasieprogrammen organiserades nationellt som treåriga program. 

 Läroplanen dikterar mål och riktlinjer. Innehåll och organisation lämnas upp till skolorna. 

 Det infördes ett antal kärnämnen som obligatoriska delar av programmen. 

 Kursutformning ersätter timplaner. Varje kurs får ett antal poäng. 

 Ett nytt betygssystem införs med centrala betygskriterier. 

Resultatet av detta var 17 nationella program, där alla resulterade i möjlighet till vidare studier och det specifika 

innehållet kunde till stor del utformas av de lokala skolorna (SKOLFS94). 

Detta system var i bruk fram till 2008. Systemet hade kritiserats för att vara för teoretiskt utformat. 

Gymnasieskolan reformerades då åter igen och utformade 19 nationella program varav 14 blev så kallade 

yrkesprogram och 5 högskoleförberedande. (SOU2008:27) En markant skillnad var just att alla program inte 

innebar direkta möjligheter till vidare studier. Vidare utökades det fria skolvalet till att inkludera lika möjlighet 

att söka till alla gymnasieskolor i hela landet. (Erixon Arreman och Holm, 2011) 

2011 genomfördes ytterligare en reform som förändrade upplägget inom gymnasieskolan. Förändringarna 

innebar i korthet, större skillnader mellan yrkesförberedande och studieförberedande gymnasieprogram. Mer 

fokus lades dessutom på praktiskt lärande vid de yrkesförberedande programmen. Det genomfördes även en 

justering av behörighetskraven. 

Konkurrens mellan skolor 
I dagsläget är gymnasiesystemet väldigt avreglerat och många faktorer därinom styrs av marknadsmässig logik. 

Finansieringen kommer och går med eleverna, vilket gör att konkurrensen om dessa elever ofta är hård (Lundahl, 

Erixon Arreman, Holm, Lundström, 2013). Elever som ska börja gymnasiet har möjlighet att välja vilken skola 

de vill studera vid, oavsett var i landet den ligger. Detta fria val är relevant tack vare de stora valmöjligheter som 

finns gällande de olika gymnasieprogrammens karaktär. Genom den så kallade skolpengen finansieras 

kommunala, så väl som friskolor, på lika villkor baserat på antalet elever de har inskrivna.  Marknadspåverkan 

och konkurrens är således inte nödvändigtvis något som påverkar friskolor mer än kommunala skolor, utan ett 

resultat av det rådande skolsystemet. Snarare har skolmarknaden givit upphov till en situation där konkurrensen 

mellan skolor skiljer sig från kommun till kommun och där antalet alternativ som erbjuds eleverna spelar stor 

roll för hur intensivt samtliga skolor måste arbeta med marknadsföring för att locka till sig elever (Fredriksson, 

2010) 

Den interna logiken bakom systemet går i kapitalistisk, neo-liberalistisk anda: en avreglerad marknad ger styrka 

åt aktörer som kan genomföra uppgiften så billigt och effektivt som möjligt (Holm, 2013). Genom att knyta en 

skolpeng till varje elev har marknadens interna valuta blivit elever – en råvara som skolorna konkurrerar om. De 

aktörer som lyckas attrahera elever och erbjuda utbildning till så låga kostnader som möjligt är, enligt systemets 

interna logik, vinnare. Tanken är att detta system ska reglera sig självt genom att kunderna – i detta fall elever 
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och föräldrar – kommer att välja den skola som uppvisar bäst kvalitet och motsatt välja bort skolor som visar på 

dålig kvalitet (Fredriksson, 2010). Det har dock enligt samma författare visat sig vara problematiskt för elever 

och föräldrar att avgöra vilka skolor som håller hög kvalité på utbildningen. Detta gör att elever och familjer ofta 

snarare ser till faktorer så som geografisk placering eller andra saker som en skola kan locka med.   

I praktiken innebär denna skolmarknad att relationen mellan å ena sidan skolor å andra sidan elever och familjer 

i stor utsträckning liknar den mellan utbud och efterfrågan på en ekonomisk marknad (Forsberg, 2015). Samtliga 

skolor, oavsett huvudmän konkurrerar om skolpeng som varje elev representerar. Detta innebär att det utbud som 

skolorna erbjuder i form av olika typer av utbildningar måste anpassas efter den efterfrågan som finns på 

marknaden. Inte nog med att skolorna har krav på sig att skapa utbildningar som möter efterfrågan, de måste ofta 

även marknadsföra programmets existens och i denna marknadsföring även på ett övertygande sätt förmedla 

varför programmet utgör ett attraktivt alternativ för eleven (Forsberg, 2015). 

Erixon Arreman och Holm (2011) beskriver hur den öppna skolmarknaden har givit upphov till en konkurrens 

mellan skolor som gjort marknadsföring till en allt mer central del av verksamheten. En del som i allt större 

utsträckning landar på lärarnas, ofta redan fulla, skrivbord. 

Det finns delade meningar om hur konkurrensen mellan skolorna fungerar i praktiken och huruvida resultatet är 

övervägande positiv eller inte. Sandström skriver i sin bok från 2002 att han i sin forskning funnit en positiv 

korrelation mellan högre konkurrens skolor emellan och högre snittbetyg bland elever. Förklaringen beskrivs 

vara att en större andel friskolor inom ett område skapar incitament för såväl friskolor som kommunala skolor att 

höja sin kvalitet. Även om Sundströms forskning sannolikt stämmer, så finns det kritik mot detta system som 

pekar på andra förklaringsmodeller. Vlachos (2010) beskriver i en rapport skriven för konkurrensverket att det 

finns farhågor om att denna konkurrens skulle kunna leda till betygsinflation. I en senare artikel skriver Vlachos 

(2011) att det finns möjligheter att konkurrensen gör det lättare för vissa skolor att ”bli av med” besvärliga 

familjer, genom att aktivt inte öka sin kvalitet då just de familjerna har (och ofta tar) möjligheten att byta skola. I 

längden möjliggör detta för skolor att medvetet hålla en relativt låg kvalitet på sin undervisning, förutsatt att de 

kunder som attraherats inte ställer högre krav än vad skolan levererar. En marknadsdriven besparingsåtgärd som 

påverkar elever negativt. En tredje problematik som Vlachos (2012) tar upp är hur konkurrensen ger kunderna – 

elever och föräldrar – större inflytande över skolan, vilket i sin tur kan leda till att skolledningen väljer att 

prioritera trivselfaktorer snarare än att ha huvudsaklig fokus på utbildningens kvalitet. Denna konkurrens leder 

näst intill ofrånkomligt till situationer där lärare uppmuntras att kompromissa med det professionella uppdraget, 

till förmån för att tillfredsställa en pressande marknadslogik.  

Marknadspåverkan 
Utöver att planera lärotillfällen, hålla lektioner, rätta prov och utförligt dokumentera så är läraren idag en del av 

skolornas marknadsföringsstrategi. Detta är en del av yrket som faller utanför den traditionella rollen som lärare 

och spiller över i en marknadsföringsroll. (Lundström & Parding, 2011).  

I samma forskningsartikel målar Lundström och Parding upp en intressant bild av hur friskolereformen och 

marknadsaspekten har påverkat lärare och villkoren för deras arbete. De bygger upp ett teoretiskt ramverk 

baserat på tre, ibland motsägande, idealtyper. 

1. Professionens logik som karaktäriseras av att professionella själv kontrollerar sitt arbete. 

Lärarprofessionen antas här inneha en hög grad av autonomi och handlingsutrymme. Grundantagandet 

om professionens logik beskrivs ha en grund i en professionsspecifik kultur centrerad kring en 

gemensam kunskapsbas.   

2. Byråkratins (ibland benämnt organisationens) logik baseras på byråkratiska strukturer. En logik 

centrerad kring standardisering, rutiner, regler, uppföljning och utvärdering.  

3. Marknadens logik fokuserar på att tillfredsställa marknadens behov. Det vill säga att göra vinst och nå 

upp till kundernas förväntningar och behov. 

Dessa idealtyper är teoretiska representationer som används för att beskriva hur de olika logikerna påverkar 

lärarnas arbete. Inom professionens logik erbjuds lärarna ansvar och handlingsutrymme för att på bästa sätt 

genomföra sitt pedagogiska uppdrag. Denna logik lägger huvudsaklig fokus på att läraren ska ha möjlighet att 

genomföra undervisningen och därför lägger majoriteten av sin tid på uppgifter direkt relaterade till att erbjuda 
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eleverna en bra utbildning. Byråkratins logik lägger ett högre värde i måluppfyllelse inom organisationens ramar. 

De ovan nämnda regler, rutiner, standardiseringar och så vidare tillåts göra större anspråk på lärarens tid. Ett 

resultat av detta är att läraren förlorar en del av sitt professionella handlingsutrymme till förmån för 

organisationens behov av långsiktighet standardisering. Marknadens logik har som huvudsakliga syfte att 

tillfredsställa marknadens krav och behov. Det vill säga att utbilda så många elever som möjligt, till ett så lågt 

pris som möjligt. Huvudfokus behöver inte nödvändigtvis vara att erbjuda så bra utbildning som möjligt, snarare 

är det intressant vad som är ekonomiskt fördelaktigt. 

I undersökningen som är baserad på intervjuer konstateras att idealtyperna stundtals krockar och den ena tvingas 

ge vika för den andra. Många känner sig tvungna att ägna sig åt marknadsföring som exempelvis att formulera 

annonser, delta på mässor och att utveckla lockande program och skolprofiler. Lärarna tycker inte att dessa 

uppgifter borde hamna på deras bord, men utför ändå motvilligt arbetet eftersom de inte upplever att de har något 

val. Genom att inte arbeta för att attrahera elever så riskerar läraren att förlora sitt jobb, eller att hela skolan 

tvingas lägga ner. Lundström och Parding (2011) tolkar detta som att lärarna menar att de påtvingade 

marknadsorienterade uppgifterna står i motsättning till lärarnas professionella identiteter. 

De drar slutsatsen att inträdet av marknadens logik har inneburit en betydande problematik för lärare, både i 

form av ökad arbetsbelastning och i form av stundtals behov av att låta marknadsaspekten komma före lärarens 

egen professionalism. I deras forskning, som är baserad på fokusgruppsintervjuer med 58 gymnasielärare, går de 

noggrant igenom hur marknadens logik har skapat en ny vardag för lärarkåren. Lärarna talar under intervjuer om 

att ”leverera”, ”sälja” och att vara ”konkurrenskraftig” – termer som tydligt kommer ur ett marknadsanpassat 

perspektiv på skolan. Konsekvenserna i det dagliga arbetet beskrivs tydligt genom citat som: 

”Lärarna uttrycker också att det inte är tillräckligt med att göra ett bra jobb; det måste nu visas 

upp externt också. En lärare säger att ”man har en press på sig att vara ständigt vara som en 

reklampelare” (Lundström & Parding, 2011, s68) 

Även om uppfattningen om hur marknadslogiken påverkar yrket varierar mellan såväl individer som 

organisationer, så är den generella attityden att marknadens logik i allt för stor utsträckning krockar med 

professionens logik – och tyvärr allt som oftast ges förtur. Enligt vissa av de som blivit intervjuade sägs pressen 

ifrån marknadens logik vara väldigt påtaglig och de beskriver hur den pedagogiska grunden prioriterats ner 

genom följande citat från en respondent: 

Det är ju inte organiserat kring undervisning idag utan det överlåts till oss som en enskild sak 

som ska bara gå av sig själv. Och det finns inga pedagogiska möjligheter. Det finns inget 

pedagogiskt ledarskap och det finns ingen insikt om att det skulle kunna behövas det heller. […] 

Det finns ingen sådan vilja. (Lundström & Parding, 2011, s69) 

Det missnöje som lärarna uttrycker verkar komma från fler än en grund. Dels så beskrivs en frustration över att 

marknadsföringsuppgifter tar tid ifrån den pedagogiska rollen, tar resurser som anses behövas för annat inom 

verksamheten, samt att det tar ork från den individuella läraren. Det beskrivs som en roll lärarna motvilligt axlar 

då alternativet kan vara att bli av med jobbet.  

Den slutsats som Lundström och Parding (2011) drar är att lärarnas yrkesidentitet huvudsakligen anammar 

professionens logik där pedagogik och utbildning ligger i fokus. Byråkratins logik i form av exempelvis 

läroplaner och kursplaner som uttryck för långsiktigt, systematiskt arbete, har även inkorporerats. Marknadens 

logik, med större fokus på ekonomisk nytta, beskrivs dock som väldigt problematisk. Den upplevs av lärarna 

vara tids, resurs och energikrävande och verkar överlag beskrivas i negativa ordalag. De lärare som däremot 

snarare ser marknadens logik och dess tilltänkta fördelar som positiva och värda att arbeta emot, vittnar enligt 

författarna, om en möjlig splittring inom lärarkåren.  

Fredriksson (2010) har genom arbete med regressionsanalyser baserat på enkätundersökningar riktat mot lärare, 

kommit fram till att marknadsorganisering av skolan på kommunal och lokal nivå har negativ inverkan på 

lärarnas professionella förhållningssätt. Regressionsanalysen bygger på attityd- och beteendeindex och drar 

baserat på dessa bland annat följande slutsats: 
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Den professionella modellen och marknadsmodellen står i tydlig konflikt med varandra vilket 

ger skäl att förvänta sig att lärare i marknadslika miljöer i lägre grad antar ett professionellt 

förhållningssätt. – (Fredriksson, 2010, s 174) 

Den beskriver vidare hur denna problematik har många orsaker och konsekvenser. Bland annat att 

marknadssystemet försvårar en professionell dialog mellan skolor, då samtal mellan lärare från olika skolor 

riskerar att sprida ”affärshemligheter”. Även den individuella läraren har i ett marknadsorienterat system ett 

egenintresse av att behålla sin expertis för sig själv för att värna om sitt eget konkurrensläge.  

Det går alltså att utläsa en bild av dagens skolmarknad där det blir allt viktigare för skolor att arbeta inom ramar 

liknande en ekonomisk marknad, där skolorna måste anpassa sitt utbud efter den efterfrågan som finns på 

skolmarknaden. Många skolor verkar enligt Lundström och Parding (2011) lägga ut ansvar för att utforma och 

utveckla program efter den rådande efterfrågan på lärarkåren. För att marknadsföra de olika programmen 

använder många skolor i Stockholm PR firmor för att förmedla sitt budskap (Forsberg, 2015). I de intervjuer som 

Lundström och Parding (2011) genomfört blir det dock tydligt att det även är vanligt att ansvaret för 

marknadsföring faller på lärarna själva. I dessa intervjuer framgår att denna marknadsföring kan inkludera 

uppgifter som att planera och genomföra mässor, kommunicera skolans budskap utåt, utforma övrigt 

reklammaterial, kommunicera med elever och föräldrar och kanske viktigast: lyckas uppfylla de pedagogiska 

målen som skolan lovar i denna marknadsföring.  

Motiv för att bli lärare 
Jungert, Alm och Thornberg (2014) undersöker nyantagna lärarstudenters motiv, motivation, självtillit och 

akademiska engagemang, bland annat vad som verkar vara de huvudsakliga motivationerna bakom 

lärarstuderandes vilja att välja läraryrket. Genom en enkätundersökning besvarad av 333 elever vid ett svenskt 

universitet, har författarna tagit fram underlag som används för att besvara studiens frågeställningar. De 

tillfrågade lärarstudenterna besvarar i enkäten 15 frågor relaterade till deras motivation för att välja läraryrket. 

Dessa frågor kategoriseras av Jungert, et.al (2014) som antingen altruistiska, interna eller externa motiv för sitt 

karriärval. Det altruistiska motivet beskrivs som en vilja att göra nytta för samhället, att jobbet i sig är viktigt 

och/eller att hjälpa unga övervinna svårigheter. Det interna beskrivs som ett eget ämnesintresse eller som ett eget 

intresse av att lära ut. Externa motiv beskrivs som lön, arbetstrygghet eller lång semester. 

Resultatet som studien kommer fram till, är att det huvudsakligen verkar vara altruistiska och interna motiv som 

påverkar valet av karriär. Bland frågorna som användes i studien fick följande tre faktorer högst värde bland de 

lärarstuderande: 1) Jag vill hjälpa elever att förstå och lära sig värdefulla kunskaper, 2) Jag känner mycket för 

och vill hjälpa och stötta elever i de åldrar som jag tänker bli lärare för, och 3) Jag tycker om att arbeta med barn 

och ungdomar. Vidare dras slutsatsen att det bör vara rimligt att vid rekrytering av nya lärare framhålla just 

möjligheten att göra en värdefull insats för samhället, att arbeta med unga och intressanta skolämnen. 

Liknande motivationer till att välja läraryrket presenteras av Holm (2001) i ”Vem söker sig till 

lärarutbildningen”. Även denna undersökning är baserad på en enkätundersökning, besvarad av 309 blivande 

lärare. Utöver att styrka altruistiska och interna motiv som huvudsakliga faktorer, presenteras underlag som 

pekar på att större delen av de tillfrågade har haft goda egna erfarenheter av den egna skolgången. Holm går 

dock steget längre i sin undersökning och ställer även frågan om faktorer som lärarstuderande tror kommer 

påverka/styra dem i den kommande yrkesutövningen. Det visade sig att skolans ekonomi, barnens föräldrar och 

skolledare är de tre faktorer som studenterna förväntade sig skulle ha minst påverkan. 

Dessa motiverande faktorer finns väl representerade i ämneslärarprogrammet inriktat mot gymnasieskolan som 

finns vid Umeå Universitet (Umeå universitet, 2016). Det finns dock inget att utläsa om att utbildningen skulle 

innehålla någonting om vilken påverkan den fria skolmarknaden och dess tillhörande konkurrens har för 

lärarrollen. Inte heller finns det någon kurs som explicit behandlar marknadsföring inom skolvärlden. 

Sammanfattning 
Vi ser alltså hur skolan sedan 1990-talet har gått ifrån att vara centralstyrd till att idag vara en öppen marknad, 

där de individuella skolorna enligt marknadens logik säljer utbildning till elever. Skolgången betalas av 
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kommunerna genom den så kallade skolpengen, vars summa kan variera beroende på kommun, program och 

elevens behov.  

Studier pekar på att konkurrensen har givit upphov till en förändrad lärarroll som idag även inkluderar en 

betydande del arbete direkt relaterat till marknadens logik. Lärare beskriver genom Lundström & Parding (2010) 

att detta är både en ökad arbetsbelastning och stundtals en press för lärare att göra avkall på sin professionella 

roll, till förmån för att bejaka marknadens krav. Detta stöttas av Fredriksson (2010) som konstaterar att 

marknadens logik ofta står i direkt konflikt med professionens och att detta har negativ inverkan på lärarnas 

professionella förhållningssätt.  

Vad konkurrensen mellan skolorna har för slutligt resultat, positivt eller negativt, är än inte helt glasklart. Vad 

som kan konstateras är att det finns olika åsikter och farhågor om möjliga negativa konsekvenser av denna 

konkurrens. 

I forskning, gällande lärarstuderandes motiv för sitt val av utbildning, så blir det tydligt att marknadens logik inte 

verkar vara en faktor som tas med i beräkningarna, utan snarare en av de faktorer som skattas utgöra minst 

påverkan på det framtida yrkesutövandet. Snarare är det altruistiska och interna motiv som verkar vara den 

huvudsakliga motivationen till karriärvalet. 
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Metod 
Vid utförandet av en studie är det viktigt att välja rätt typ av datainsamlings- och analysmetod för att kunna 

besvara frågeställningarna. Beroende på frågeställningarnas karaktär, är olika metodansatser bättre lämpade än 

andra (Fejes & Thornberg, 2009). Syftet i denna uppsats ämnar beskriva och analysera tankar och åsikter inom 

en population. Många metoder vore fullt möjliga att använda för att besvara frågeställningarna och de olika 

metoderna har olika fördelar och nackdelar. I detta fall valdes kvalitativa metoder. Fördelarna med att använda 

en kvantitativ metodansats är möjligheten att dra bredare slutsatser om den större populationen (Bryman, 2011). 

I detta fall värderades det dock högre att få en djupare personlig utsago ifrån en mindre del av populationen för 

att kunna beskriva fenomenet så som några individer beskriver det. För att uppnå detta valdes en hermeneutisk 

metodansats.  

Hermeneutik 
Då just det område som denna uppsats har för avsikt att belysa är relativt lite utforskat, så är tanken att vara 

explorativ snarare än bekräftande i analysen och slutsatserna. Fejes och Tornberg (2009) beskriver att den 

hermeneutiska ansatsen är lämplig då syftet är att tolka, förstå och förmedla. Utöver att då ge möjligheten att 

explorativt utforska det intressanta området så ger det en inblick som är väldigt nära i tiden, vilket är fördelaktigt 

inom områden där det ofta sker förändringar. 

Enligt Fejes och Thornberg (2009) är det viktigt att ha sin egen förförståelse i åtanke, både i insamling av data 

och i analysprocessen. Detta för att det kan ha viss påverkan på min uppfattning av fenomen och hur jag tolkar 

dem. I mitt granskande av min egen förförståelse för ämnet bli tre faktorer intressanta. 

1. Min egen gymnasieutbildning vid en friskola. 

2. Mitt arbete vid en friskola. 

3. Mina egna tankar och åsikter om skolmarknaden influerade av omvärlden. 

Min egen skolgång som genomfördes vid en friskola 2003-2006 gav mig en bild av friskolor där vinst 

prioriterades över utbildningskvalitet. Mitt eget arbete vid en friskola (grundskola) såg jag en bild av en 

fungerande friskola där eleverna enligt skolans interna undersökningar trivdes väldigt väl. Personalen var högt 

motiverad och driven att erbjuda förstklassig utbildning. Det är dock viktigt att ha i åtanke att dessa två 

upplevelser skiljer sig avsevärt, då mina upplevelser kommer ifrån olika perspektiv. Dels från en elevs synvinkel 

och dels ifrån en pedagogs synvinkel. Dessa två är inte relevanta att jämföra utan konstateras som en illustration 

av mina möjliga bias i frågan.  

Den mediala bilden som målas upp av skolmarknaden varierar beroende på vart man söker sina källor. I mitt eget 

fall har jag huvudsakligen tagit del av kritiska bilder, inte minst av friskolesystemet. Min egen åsikt är dock 

varken överhängande positiv eller negativ utan snarare pragmatisk. Jag förespråkar det skolsystem som kan 

bevisas fungera bäst för att utbilda och utveckla samhället. 

Datainsamlingsmetod 
Av de metoder som finns för att samla in kvalitativ data föll valet på intervjuer. Motivet för detta var en önskan 

om att få så bred och nyanserad data som möjligt samtidigt som det fanns en önskan om att den skulle ligga nära 

i tiden. Valet av hur intervjuerna skulle struktureras föll på vad Bryman (2011) beskriver som semistrukturerade 

intervjuer. Fördelarna med denna typ av intervjuer är, enligt Bryman (2011), att det skapar en flexibilitet i 

intervjun som i detta fall passar bra med tanke på att området som undersöks är utforskande snarare än 

bekräftande.  

För att intervjun ska vara öppen, samtidigt som den går igenom de teman som är intressanta för studien, skapas 

en intervjuguide. Denna guide tar upp de huvudsakliga teman som ska bearbetas under intervjuerna, men det 

finns inga krav på att frågorna ska ställas i samma ordning eller på samma sätt vid alla intervjuer. Styrkan med 

detta, säger Bryman (2011), är att intervjuaren kan forma frågorna efter behov och ställa följdfrågor. 

Intervjuguiden (Se bilaga 1) utformades för att täcka de frågor som studien har för avsikt att besvara. Antalet 

frågor hölls medvetet lågt för att kunna behålla fokus på forskningsfrågorna och kompletterades med möjliga 
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följdfrågor. Målsättningen med denna metod var att kunna eftersträva extensiva svar och ha tid att ägna åt 

intressanta detaljer som kan tänkas dyka upp under en intervju. 

Urval 
Antalet respondenter som är optimalt för en studie är enligt Kvale och Brinkman (2014) helt beroende på syftet. 

Då denna studie inte har för avsikt att generalisera över en hel befolkning, utan snarare undersöka en mer 

specifik grupp människors tankar och åsikter, beslutades att ett urval på sex till åtta respondenter var lagom. För 

att de lärarstuderande skulle ha så mycket erfarenhet som möjligt, samtidigt som de fortfarande skulle vara 

lärarstuderande, begränsades möjliga respondenter till studerande som är inne på sin sista termin på 

lärarutbildningen, med inriktning gymnasielärare som har genomfört sin sista VFU (verksamhetsförlagd 

utbildning).  

Utöver dessa satta kriterier gjordes ett bekvämlighetsurval där rekryteringen skett med hjälp av en nyckelperson 

inom Umeå Studentkår. Kontakten med informanterna skedde sedan via Facebook eller via mail. Det slutliga 

urvalet som deltog vid intervjuer bestod av fyra kvinnor och en man, alla i åldersspannet 18-30. Då målet med 

denna uppsats inte var att skapa en bredare generaliserbarhet, så lades ingen större vikt kring åldersfördelning 

eller kön på respondenterna. Förfrågning om att delta i denna studie gick ut genom att publicera ett missivbrev 

på en privat Facebooksida gemensam för gymnasielärarstuderande inne på sin sista termin. Sex personer uppgav 

intresse för att delta, en föll dock bort på grund av att hen hade hög arbetsbelastning under perioden då 

intervjuerna var planerade att genomföras. 

Genomförande 
Intervjuerna var mellan 20 och 55 minuter långa och genomfördes i grupprum i universitetets lokaler. Fördelen 

med att använda grupprum på universitetet var dels för att det var enkelt för samtliga att ta sig dit, men även för 

att intervjuerna skulle ske på ”neutral mark”. Ifall intervjuer hålls hemma hos någon eller i en lokal som tillhör 

en av de som deltar vid intervjun kan detta ha inverkan på intervjun (Kvale & Brinkman, 2014). Tanken är att 

den neutrala miljön minimerar antalet externa faktorer som kan tänkas påverka respondentens svar. Samtalen 

spelades in med tillstånd av respondenterna, för att senare kunna gå tillbaka och analysera vad som sas vid varje 

intervjutillfälle, vilket underlättar analysarbetet (Kvale & Brinkman, 2014). För att behålla samtalen så öppna 

och flytande som möjligt fördes inga anteckningar under samtalen. Detta gjorde att fokus kunde läggas på att 

uppmärksamma intressanta sidospår eller andra nyanser som annars riskerar att gå förlorade om man väljer att 

anteckna samtidigt som man genomför intervjuer. 

Under rekryteringen av informanter visade det sig att det var svårt att få studenter att ställa upp. Perioden som 

var avsedd för att planera och genomföra intervjuer till denna uppsats råkade till stor del överlappa 

lärarutbildningens examensarbeten. Detta gjorde att det endast var fem personer, inom de ramar som satts upp 

för studien, som kunde tänka sig att ställa upp. Även om avsikten var att genomföra sex till åtta intervjuer, fanns 

det helt enkelt inte underlag för att nå upp till detta antal. Kvale och Brinkman (2014) skriver dock att det som 

avgör om antalet genomförda intervjuer är tillräckligt, är huruvida mängden data som samlats in är tillräckligt för 

att kunna besvara aktuella frågeställningar. Att ha med fler respondenter hade styrkt uppsatsens validitet något, 

men de fem intervjuer som genomfördes resulterade i så pass utförliga utsagor att jag bedömde att det räckte för 

att kunna uppnå uppsatsens syfte. 

Bearbetning av materialet och analysprocessen 
Efter att intervjuerna genomförts transkriberades inspelningarna för att underlätta bearbetning. 

Ljudupptagningarna användes som grund för detta arbete. För att säkerställa att inga kontextuella nyanser, så 

som minspel eller kroppsspråk, gick förlorade genomfördes transkriberingarna så nära inpå intervjuerna som 

möjligt. Detta gjorde det enkelt att minnas och kunna notera, inte bara vad som sades, utan även nyanser om hur 

någonting sades. Enligt Kvale och Brinkman (2014) är transkribering ett verktyg för analys som bör anpassas 

efter syftet med intervjuerna. I detta fall var syftet att förstå och analysera de tankar och åsikter som 

respondenterna uttrycker under intervjuerna. Således genomfördes en transkribering fokuserad på vad 

respondenten säger och uttrycker, snarare än att lägga tid och fokus på att få med varje språklig nyans. Fördelen 
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med detta sätt är att tidsåtgången för själva transkriberingen minskas avsevärt, vilket frigör mer tid för själva 

analysarbetet. 

För att analysera den data som samlats in under intervjuerna användes meningskoncentrering – en metod som 

enligt Kvale och Brinkman (2014) går ut på att ta längre utlägg från intervjuerna och komprimera dessa till mer 

korta och koncisa meningar som beskriver kärnan i vad som sägs. 

Ett exempel på denna process är följande utdrag om hur en av respondenterna ser på att arbeta med 

marknadsföring av skolan. 

Svar direkt ifrån transkribering: Meningskoncentrerat svar: 

Ja det känns ju väldigt långt ifrån det jag tycker är 

skolans uppdrag och mitt uppdrag som lärare. Aa, det 

gör det. Men det känns ju också som att det är nån 

slags, om man kollar på det utifrån, så är det så det 

ser ut idag. Det gör ju kanske inte saken bättre, 

men… Det klingar ju lite fel att lärare har så pass lite 

tid till feedback och bedömning av eleverna och så 

ska man göra sådana saker också. 

Respondenten uttrycker att marknadsföring känns 

långt ifrån lärarens uppdrag, men att det verkar vara 

en verklighet i dagens skola.  

Lärarens tid borde läggas på annat. 

 

Fördelen med att koncentrera materialet på detta vis är att det gör de många utsagor som samlats in jämförbara 

och underlättar möjligheten att se hur respondenternas tankar stämmer överens eller skiljer sig från varandra. 

Med meningskoncentrerad data som grund och de transkriberade intervjuerna som tolkningsstöd, användes sedan 

hermeneutisk meningstolkning (Kvale & Brinkman, 2014). Detta är en cirkulär analys av data som bygger på en 

ständig process av att gå fram och tillbaka mellan delar och helhet för att identifiera en djupare förståelse av 

meningen. Efter att all intervjudata koncentrerats till kortare meningar som beskriver den individuella 

respondenternas svar, kategoriserades de till sina respektive frågeställningar. Eftersom många frågor besvarats 

med längre utläggningar, som i sig speglar en nyanserad bild, är det viktigt att genomföra en tolkning som tar 

med så väl specifika svar, som kontexten vilket svaret finns inom (Kvale & Brinkman, 2014). Med hjälp av ett 

flertal kondenserade meningar skapas sedan en tolkning av respondentens syn på vardera fråga som ger ett mer 

konkret svar på frågeställningen. Sammantaget används alla dessa tolkningar för att reflektera samband eller 

skillnader mellan respondenternas svar. 

Exempelvis erbjöd samtliga respondenter utförliga berättelser om sin egen skolgång. Dessa utsagor 

koncentrerades och kategoriserades, vilket gjorde det enkelt att konstatera att fyra av fem respondenter enbart 

hade positiva eller mycket positiva erfarenheter av den egna skolgången. En respondent hade en mer komplex 

historia som beskrev en mer turbulent skolgång. Dock konstaterade denna respondent att den sista halvan av 

gymnasiet varit annorlunda och beskrevs som mycket positiv. Slutsatsen som kunde dras av detta var att 

majoriteten av respondenterna hade endast positiva erfarenheter av sin skolgång och samtliga gick ut gymnasiet 

med en positiv syn på utbildning.  

Etiska överväganden 
I enlighet med Vetenskapsrådets (2002) etiska riktlinjer har allt deltagande i denna studie varit frivilligt. För att 

säkerställa respondenternas konfidentialitet har all data anonymiserats. Då stora delar av intervjuerna behandlade 

personliga historier, så har jag valt att inte publicera någon transkribering av intervjuerna. 

Information om detta har delgivits respondenterna både skriftligen genom att följande text inkluderats i 

missivbrevet (bilaga 2): 

” I intervjun kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär att 

deltagandet är helt frivilligt och att du närsomhelst kan avbryta intervjun och därmed ditt deltagande. Om du 

väljer att delta kommer informationen att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i 

forskningssyfte.” 
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Utöver detta har varje intervju inletts genom att läsa upp ovanstående stycke och respondenterna har med detta 

fått möjlighet att ta ställning till om de vill delta eller inte. 

Resultat 

Om motivation för att bli lärare 
Majoriteten av respondenterna uppgav att deras huvudsakliga motiv för att vilja bli lärare var altruistiska och 

inre motiv. De altruistiska motiv som uppges av respondenterna handlar i huvudsak om att bidra till demokrati 

och samhällsutveckling. Många av respondenterna ser läraryrket som en möjlighet att förbättra samhället genom 

att utbilda kommande generationer. Inre motiv som beskrivs handlar om att se yrket som ett sätt att fördjupa sig i 

ett intresse och göra det till en karriär.  

Respondent 3 uttrycker sig så här: 

”Jag har väl alltid tänkt att jag vill jobba med något som är både kreativt men ändå också med 

något mer teoretiskt och då tyckte jag att läraryrket passade bra. Och jag tycker också att det är, 

ja, det viktigaste jobbet. Jag vill göra nått som bidrar till samhällsutveckling och demokrati och 

så vidare.” 

Vissa tycks här lägga mer vikt på det egna intresset av att jobba med pedagogik, medan andra fäster det närmare 

vid önskan att hjälpa andra att lära. Lite överraskande var dock att ingen av respondenterna uttryckligen 

motiverades av en vilja att jobba med barn och/eller ungdomar. Många av respondenterna sa att 

lärarutbildningen utvecklat, och till viss del förändrat, vad de hade som huvudmotivation till läraryrket. Några 

beskriver hur de till en början fokuserat huvudsakligen på de inre motiven i form av de ämnen de intresserat sig 

för. Under skolgången säger de dock att samhällsaspekten, personkontakten och pedagogik har blivit allt större 

källor till motivation.   

Respondent 1 förklarar att hen delvis haft en turbulent skolgång. Delar av högstadieperioden och början av 

gymnasiet hade karaktäriserats av mycket frånvaro och bristande intresse för skolan överlag. Under andra halvan 

av gymnasiet sker dock en kraftig vändning till det bättre, med mycket energi och vilja. Vilja som resulterade i 

ett beslut att kombinera ett eget ämnesintresse med ett intresse för att lära ut och bli gymnasielärare. Utöver 

denna historia svarade resterande att de trivts bra, eller väldigt bra, under den egna skolgången och att de överlag 

har haft positiva erfarenheter av sin skolgång. 

Det visade sig finnas viss spridning bland de egna erfarenheterna av skolsystemet i avseendet friskola kontra 

kommunal skola. Samtliga respondenter uppgav att deras egen skolgång hade varit vid en kommunal skola. Två 

utav dem hade genomfört en eller flera VFU-perioder vid friskolor och hade tack vare det en hel del erfarenhet 

av dessa. En hade tidigare arbetat vid en friskola och på så sätt kommit i kontakt med friskolevärlden. Intressant 

nog visade det sig att de som hade egna erfarenheter av friskolor hade avsevärt mycket mer positiv inställning till 

skolmarknaden i sig och friskolor över lag, medan de som inte hade erfarenhet var mycket mer kritiska på båda 

punkter. 

Sammantaget är detta alltså en grupp som avslutat sin egen gymnasiegång med positiv syn på skolan och valt att 

själva gå vidare till att bli gymnasielärare av anledningar som antingen knöt an till ett eget ämnesintresse, ett 

altruistiskt intresse eller en kombination av de båda. Utöver att de är medvetna om att det förekommer vissa 

former av marknadsföring på skolorna är det ingen av respondenterna som tar upp marknadsföring som en 

motiverande faktor för deras val av utbildning. 

Syn på den öppna skolmarknaden 
Under intervjuerna var det några positiva aspekter av skolmarknaden som var återkommande i så gott som alla 

intervjuer. Samtliga uttryckte att skolmarknaden gav upphov till konkurrens mellan skolor, någonting som 

majoriteten av respondenterna ansåg möjligen skulle kunna vara en positiv faktor för att höja skolors kvalitet. 

Som respondent 2 uttryckte det: -”Man blir tvungen att skärpa sig för att få eleverna”. 
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Resonemang förs både gällande att konkurrensen skulle kunna förmå individuella lärare att höja kvalitén på sitt 

arbete, samt i termer av att det skulle få skolor att bli bättre. Det är dock viktigt att understryka att 

respondenterna pratade spekulativt om detta. De säger att det – skulle kunna – få positiva konsekvenser. Dock 

var det inte alla som faktiskt tyckte att så är fallet. 

En annan sak som många av respondenterna talade positivt om var det ökade utbudet av utbildningar som elever 

har tillgång till att välja mellan. Dels handlade det om möjligheten att testa olika pedagogiska sätt vid olika 

skolor och dels om variationen i innehållet på programmen.  

Respondent 5 tar även upp att de saker som skolor använder för att locka till sig elever, exempelvis datorer, 

resor, dyr utrustning eller liknande resurser så klart kan vara en positiv sak för både lärare och elever.  

Utöver detta är tonen i huvudsak kritisk. Respondent 2 säger att hen ser kvalitetshöjningar som ett möjligt 

resultat av konkurrens mellan skolorna, men hen går raskt vidare till att säga att kvalitetshöjningen än så länge är 

spekulativa och inget hen sett några direkta bevis för. Snarare ser hen den ekonomiska konkurrensen som 

riskabel då marknadens logik inte nödvändigtvis tar med i beräkningarna vad som är mest gynnsamt för 

eleverna.  

På ämnet om möjliga negativa konsekvenser av ekonomisk konkurrens som skulle kunna drabba elever, så 

uttrycker respondent 3 oro för:  

”…det här med att friskolor saknar bibliotek eller att inte har sjuksyster eller kurator… att det 

sparas in.” 

Resonemanget förs att denna typ av ekonomiska besparingar är rimliga inom en marknadsdriven logik, men att 

denna logik i vissa fall gör att elever inte får tillgång till resurser som respondenterna tycker är viktiga. 

Vid samtliga intervjuer talas det en hel del om vinster i välfärden. Inom detta område skiljer sig dock åsikterna 

ganska radikalt mellan de olika respondenterna. En säger att hen inte ser några direkta problem med att privata 

aktörer kan göra vinst på skolsystemet. Hen följer dock upp detta med att bestämt påpeka att detta dock kräver 

att det finns rimliga regler och direktiv. En annan tycker att ens tanken på vinster i välfärden är helt absurd. 

Majoriteten är dock kritisk till att privata aktörer ska ha möjlighet att plocka ut stora summor i vinst. 

Skattepengar som läggs på skolan ska spenderas på skolans uppdrag, inte på marknadsföring eller tas ut i vinst 

av ägare. Det talas även om en problematik med att elever och föräldrar i realiteten är kunder. Detta kan 

beskrivas som en risk för krockar mellan marknadens logik och professionens logik.  

Respondent 1 målar upp en bild där lärare skulle kunna få sämre stöd av skolledningen i eventuella konflikter 

med elever och/eller föräldrar. Tanken är att ledningen har ett intresse av att tillfredsställa och behålla kunder, 

samtidigt som de är mån om att skolan har ett gott rykte. Detta skulle kunna göra att skolledningen blir mer 

angelägen att följa dessa marknadskrav än att stötta sina lärare. 

Respondent 3 beskriver hur skolor tar in fler elever än vad resurserna egentligen räcker till att utbilda. Detta 

resulterar i mer pengar till skolan, men även en högre belastning på lärarna och möjligen sämre utbildning för 

eleverna. 

Både respondent 4 och 5 tar upp hur marknadsföringen av skolan kan ha negativa aspekter. De beskriver hur 

skolor, i linje med marknadens logik, använder aggressiv och ibland missvisande marknadsföring för att locka 

till sig elever. Respondent 4 säger så här om denna typ av marknadsföring. 

”Det negativa är ju det här med att alla försöker sälja in sig och det blir mycket, ska vi säga, inte 

mycket ljug men… det blir mycket att man finar-upp allting. Jag vet bland annat att [en skola] 

har så här att på fredagar har vi inga lektioner och lockar på så sätt. Jaha, vad innebär det då? Jo 

måndag till torsdag måste man jobba dubbelt så hårt, sen får de fler saker att göra hemma, vilket 

eleverna inte är beredda på när de börjar programmet, för att fredagarna har vi ju ledigt. Inte 

tänker jag vara hemma och göra några läxor hemma på fredagar.” 
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Betygsinflation, eller betygsmanipulering, är en annan sak som vissa av respondenterna kopplar till just den 

öppna marknaden. Har en skola ett rykte om sig att dess elever har höga betyg så är detta en betydande 

konkurrensfördel. Press kan komma både från skolledning och ifrån kollegiet att se till att eleverna har höga 

betyg. De är dock inte helt överens bland respondenterna om dessa faktorer är en fråga om ett fel i systemet eller 

om det handlar om individuella ”rötägg”. Om detta uttalar sig respondent 3: 

”Jag tror att om systemet hade varit bra, då hade det inte släppts igenom rötägg.”  

Hur marknadsaspekten påverkar arbetet 
Det huvudsakliga sättet de talar om hur de tror att de kommer att arbeta med marknadsföring är i form av att 

delta vid öppet hus eller liknande funktioner. Huvuddelen av arbetet väntas då ligga i att planera och genomföra 

dessa moment, samt att mingla med elever. Några av respondenterna hade själva varit ute på VFU under en 

period av sådant arbete. Deras uppfattning var att det huvudsakligen var ett stressmoment för lärarna, detta trots 

att elever sägs stå för den största delen av arbetet. 

En annan typ av marknadsföring som tas upp är via sociala medier. Synen på detta är delad och aningen 

ambivalent. Å ena sidan beskriver en av respondenterna att detta kan vara en naturlig del av ett modernt liv, men 

å andra sidan uttrycks en rädsla för att bli påtvingad denna typ av marknadsföring. Några av respondenterna 

understryker vikten av att den marknadsföring lärare kan väntas göra, ska vara ärlig och frivillig. 

Respondent 5 är den som starkast tar avstånd ifrån att lärare ska beläggas med något marknadsföringsansvar. När 

jag frågar hur hen ser på att som lärare även arbeta med marknadsföring så svarar hen följande: 

”Nä, alltså det känns jätteproblematiskt. Jag har ingen utbildning i marknadsföring […] det hör 

absolut inte till min expertis, eller till mitt uppdrag som lärare. Så där har vi ju ytterligare en 

konsekvens. Att jag ska behandla eleverna, eller deras föräldrar, som kunder. Det tycker jag nog 

inte hör hemma i mitt uppdrag, eller i skolan överlag. I skolan ska jag vara expert på de saker 

som jag har 5 års utbildning i och inget annat. Och sen att den här marknadsföringsbiten skulle ta 

tid ifrån min pedagogiska verksamhet, det är ju jätteproblematiskt. I så fall ska det ligga i 

tjänsten – jag har 15% marknadsföring också, då tar dom bort 15% av mina lektioner. Det skulle 

jag nog inte tycka var så kul. Men om jag skulle hålla på med marknadsföring så skulle det vara 

det som krävdes. Att det låg i tjänsten.” 

Att arbeta med marknadsföring 
Samtliga av respondenterna har frågats om, och i så fall hur, lärarutbildningen tar upp marknadsföring som en 

del av läraryrket. En av respondenterna säger att de under utbildningen ägnat några minuter av en föreläsning i 

början av programmet åt marknadsaspekten men att det i övrigt inte kommit på tal. Det kan tyckas förvånande att 

ingen av de fyra andra respondenterna minns att lärarutbildningen alls tog upp marknadsföring som en del av 

läraryrket. Många av dem påpekar dock att de sett dessa aspekter inom sin egen VFU men att detta, så långt de 

visste, inte var en medveten strategi av lärarutbildningen. 

Även om respondenterna accepterar att ett visst arbete med marknadsföring är oundvikligt i dagens skolsystem, 

så är de ganska eniga om att lärare redan har så pass mycket annat inkluderat i sin yrkesroll, att det vore bättre att 

inte behöva jobba med marknadsföring. En av respondenterna konstaterar att hen anser det vara bortkastat att 

använda lärare som marknadsförare, eftersom lärare kan så pass mycket annat. Istället föreslås att om skolan ska 

hålla på med marknadsföring så bör det läggas på en kommunikatör, inte på lärarna. Generellt så är åsikten att 

marknadsföringen i många fall är ett nödvändigt ont i dagens system. 

Resultatsammanfattning 
Bland respondenterna är det huvudsakligen altruistiska och interna skäl som motiverat yrkesvalet. De beskriver 

en vilja att jobba för ett bättre samhälle genom att utbilda kommande generationer vuxna. Synen på konkurrens 

mellan skolor skiljer sig en del mellan respondenterna, dock finns det tydliga mönster. Samtliga säger att de är 

för hårdare reglering av skolmarknaden. Dels så ser respondenterna till de ekonomiska aspekterna, där 

majoriteten anser att möjligheterna för ägare av skolor att ta ut vinster bör regleras. Det finns även en oro för att 

konkurrens mellan skolor ska innebära att lärare måste lägga mer tid på arbetsuppgifter som hamnar utanför 
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lärarrollen. Allt är dock inte negativt. Många av respondenterna tror att konkurrensen mellan skolor skulle kunna 

ha en kvalitetsökande effekt på såväl skolan som på individuella lärare. Det framgår även att arbete med 

marknadsföring inte är inkluderat i lärarutbildningen, i alla fall inte på ett direkt sätt. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna uppsats var att beskriva och analysera hur lärarstuderande med inriktning gymnasielärare ser 

på konkurrens mellan skolor och hur de tror att denna kommer att påverka deras yrkesutövande. En av de mer 

slående insikterna som dykt upp på vägen är att få av respondenterna hade funderat speciellt mycket över 

marknadsaspekten. Kanske är det så att marknadens logik ännu inte har satt så pass djupa spår på läraryrket, att 

det är någonting som reflekteras över. En annan möjlighet är att det är en allt mer påträngande aspekt som måste 

handskas med som lärare – det har bara inte integrerats i lärarutbildningen ännu. 

Motivation för att bli lärare 

Respondenterna visade sig vara en relativt homogen grupp med många förenande faktorer. Samtliga beskriver på 

ett eller annat sätt hur valet att utbilda sig till lärare grundar sig i altruistiska samt inre motiv. I läraryrket ser 

respondenterna en möjlighet att bidra till demokratin och vara en del av samhällsutveckling, samtidigt som de får 

möjlighet att fördjupa och förmedla sitt intresse för ett specifikt ämne. Enligt Holm (2014) och Jungert, et.al. 

(2014) är detta inte unikt för dessa individer utan passar väl in bland lärarstuderande överlag. Även 

respondenternas positiva erfarenheter av den egna skolgången stämmer väl överens med forskning av Holm 

(2014), där hon skriver att en majoritet av de som väljer att studera till lärare själva beskriver sin skolgång som 

positiv. Det var kanske inte så överraskande att lärarstudenterna hade ett intresse för ämnena de valt att bli lärare 

inom och det får ses som positivt att lärarutbildningen dessutom lyckas utveckla även den altruistiska sidan. 

Lundström och Parding (2011) och Fredriksson (2010) beskriver hur yrkesverksamma lärare arbetar en hel del 

med marknadsföring i sitt arbete. Detta verkar förvisso vara en aspekt som lärarstudenterna till viss del är 

medvetna om existerar, dock verkar respondenterna underskatta mängden arbete som är direkt relaterat till 

marknadsföring. Dagens lärarroll verkar stämma överens med de motiv som lärarstudenterna uppger ha drivit 

dem till läraryrket, dock verkar de marknadsrelaterade delarna som tillhör dagens läraryrke ligga utanför denna 

motivation. Det kan tänkas oroväckande att den del av en gymnasielärares arbete som utgörs av marknadsföring, 

eller är direkt relaterat till marknadsföring, inte verkar vara en medveten del av utbildningen. Som Persson och 

Talleberg Broman (2002) skriver så kan detta få negativa konsekvenser för lärarkåren i form av en professionell 

osäkerhet till följd av glappet mellan utbildning och verklighet.   

Syn på den öppna skolmarknaden 

Mycket av både de positiva och negativa aspekterna som respondenterna talar om, går att direkt relatera till det 

ramverk som Lundström och Parding (2011) beskriver i sin artikel. I kunskapsöversikten framgår en tydlig bild 

av hur lärarkåren beskriver att marknadens logik tar allt mer plats inom yrkesrollen i form av en ökande andel 

marknadsföring som faller på lärarnas bord. Även de lärarstuderande uttrycker i sina resonemang hur den egna 

synen på läraryrket är grundad i professionens logik och att många av de arbetsuppgifter som stammar ur 

marknadens logik inte riktigt tycks riktigt höra hemma bland lärarnas arbetsuppgifter. Som en av respondenterna 

säger så är marknadsföring inte lärarens expertisområde – det är att utbilda elever.  

Att samtliga reflekterar över att konkurrensen skulle kunna vara en kvalitetshöjande faktor, kan tolkas som att de 

blivande lärarna i viss mån redan inkorporerat marknadens logik i sitt sätt att se på skolan. Dock finns tydliga 

skillnader mellan respondenternas övertygelse om huruvida det faktiskt fungerar som en kvalitetshöjande faktor. 

Detta reflekteras i slutsatsen Lundström och Parding (2011) drar om att det verkar finnas en delning i lärarkåren 

gällande attityder till marknadens logik och den tillhörande konkurrensen. Det är även viktigt att understryka att 

samtliga respondenter även ser problematik kopplat till att låta marknaden vara en styrande faktor för att uppnå 

högre kvalitet. Vanligast var att respondenterna såg ett behov av ökad reglering för att säkerställa denna kvalitet. 

En annan intressant aspekt som berörs både av några av respondenterna, så väl som Lundström och Parding 

(2011), är hur denna marknadens logik skapat större valmöjligheter för elever tack vare att skolorna genom 

diversifiering av programmen försöker vinna marknadsandelar, eller i detta fall, elever. Detta skulle i kunna vara 

en positiv aspekt för eleverna, men risken är att detta sker på bekostnad av ökad arbetsbelastning för lärarna 

(Forsberg, 2015). Med undantag för åsikterna om vinster i välfärden är så gott som alla negativa åsikter om 

konkurrensen inom skolmarknaden relaterade till konflikter mellan marknadens, byråkratins och professionens 



21 

 

logik. Framför allt handlar det om att respondenterna ser till professionens logik som den rätta vägen då den har 

sin fokus på den pedagogiska delen av yrket.  

Under många av intervjuerna diskuterades konsekvenserna av att elever, såväl som föräldrar, idag är kunder. 

Erixon Arreman och Holm (2011) konstaterar att genom elevens val av skola får den aktuella skolan betalt av 

kommunen i form av skolpengen. Det fria skolvalet ger eleven rätt att välja den skola hen vill studera vid och 

även möjlighet att byta skola om hen så skulle vilja. Väljer eleven att byta skola så tar eleven med sig 

skolpengen till den nya skolan. Ett scenario där elever lämnar en skola innebär således en ekonomisk förlust för 

skolan. Omvänt så innebär fler antal elever vid en skola en ökad inkomst för skolan. Detta system kan medföra 

flera problematiska faktorer. Som beskrivet i resultatavsnittet, handlar det bland annat om möjliga konflikter som 

kan uppstå mellan lärarens, kundens och ledningens intressen. Marknadens logik, förstådd genom definitionen 

av den fria marknaden, förespråkar att skolan arbetar nyttomaximerande. Rent praktiskt innebär detta att 

rekrytera så många elever som möjligt och utbilda dem så billigt som möjligt. Denna inramning beskriver en 

grundproblematik som diskuteras, nämligen att den öppna skolmarknaden och konkurrensen skulle kunna få 

negativa konsekvenser för såväl lärare som elever. Bland respondenterna skiner detta igenom i farhågorna om att 

de som lärare ska behöva lägga tid på marknadsföring, som de tycker att de borde spenderas undervisning eller 

relaterade områden, samt att skolor skulle skära ner på saker så som bibliotek eller personal så som 

skolsköterskor. 

De betänkligheter som uttrycks gällande möjligheten att skolledningen skulle prioritera marknadens logik vid 

eventuella konflikter med elever eller föräldrar och därmed minska värdet av lärarnas professionella roll, samt 

observationer om en skola som av ekonomiska skäl tar in fler elever än skolan kan hantera, beskriver en 

uppenbar konflikt mellan marknadens och professionens logik. Professionens logik lägger huvudfokus på 

utbildningsuppdraget. Kortfattat så sätts kvalitén på elevernas utbildning och lärarnas förutsättningar högst upp 

på prioriteringslistan. Denna logik faller väl i linje med vad respondenterna ser som önskvärt. De vill helt enkelt 

lägga sin tid på att utbilda eleverna inom sina respektive ämnen – det är ju därför de valt läraryrket från första 

början. 

En ytterligare fråga som diskuterats är risken för att konkurrensen skulle kunna bidra till betygsinflation och/eller 

betygsmanipulation. Dels så förs argument för att höga snittbetyg kan användas en marknadsföring. Det finns 

även farhågor om att ledningen skulle pressa lärare att, i möjliga konflikter gällande betyg, sätta högre betyg än 

eleven förtjänar. Detta med syftet att inte riskera att förlora elever. Denna diskussion faller helt i linje med vad 

Vlachos (2010, 2011 & 2012) finner i sina forskningsartiklar. Slutsatsen kan alltså dras att även om det finns 

detaljer där åsikterna skiljer sig så finns det bland respondenterna en överlag negativ syn på hur skolmarknaden 

och konkurrensen påverkar läraryrket. 

Om att läraryrket även innefattar marknadsföring 

Det är tydligt att samtliga respondenter är införstådda med att läraryrket innehåller viss del marknadsföring. 

Samtidigt är det lika klart att en tro och en förhoppning om att professionens logik kommer väga tyngst i deras 

arbete. Jag får intrycket att majoriteten inte reflekterat speciellt mycket över att marknadsföring skulle vara en 

betydande del av deras framtida arbete. I jämförelse med den bild som Lundström och Parding (2011) målar upp 

i sin forskning, så verkar det finns en risk för att, i alla fall några av de blivande gymnasielärarna, har en lite väl 

optimistisk syn på mängden marknadsföringsarbete som faktiskt ingår i en lärares arbete idag. 

Även om de själva har erfarenheter av detta marknadsföringsuppdrag, i form av att det förekommit på deras 

VFU, så verkar det generellt sett anses som en väldigt liten del av det framtida arbetet. En bild som inte helt 

stämmer överens med den bild som Lundström och Parding (2011) får av de intervjuer de genomfört med 

yrkesaktiva gymnasielärare. Detta faller helt i linje med vad Holm (2001) kommit fram till, nämligen att 

blivande lärare inte tror att marknaden, skolledare eller elevers föräldrar kommer ha speciellt stor påverkan på 

det framtida yrket. Det är tydligt att de motiv som respondenterna uppger för att vilja bli lärare och den syn de 

har på det framtida yrket inte stämmer speciellt väl överens med delar av den bild som målas upp av litteraturen. 

Den generella åsikten bland respondenterna är att den del av det framtida arbetet som kommer att utgöras av 

marknadsföring är ett nödvändigt ont. Vissa av dem anser att det mycket väl kan vara en del av ett fungerande 

system, andra anser att det är mycket problematiskt och marknadsföring inte alls borde vara en del av läraryrket.  
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Lärarutbildningen och marknadsföring 

Märkligt nog så verkar dagens lärarutbildning inte förbereda studenterna på hur marknadens krafter kan komma 

att påverka dem i sitt framtida yrke (Umeå Universitet, 2016). Fyra av fem respondenter säger att 

lärarutbildningen inte alls tagit upp någonting om hur lärare kan komma att väntas arbeta med marknadsföring 

för sin skola. Detta kan tyckas märkligt då samtliga forskningsartiklar som tagits upp i denna uppsats konstaterar 

att marknadens logik och arbete med marknadsföring är en betydande del av det moderna läraryrket. Detta är 

problematiskt på grund av att det skapar ett glapp mellan vad läraryrket innebär i praktiken och vad som tas upp i 

utbildningen. Enligt Persson och Tallberg Broman (2002) kan detta glapp bidra till att lärare upplever en 

osäkerhet i den professionella identiteten. 

Metoddiskussion 
Valet av att använda kvalitativa intervjuer får ses som lyckat, då det gett goda möjligheter att besvara 

frågeställningarna på ett konkret sätt (Bryman, 2011). Den relativt öppna formen i semi-strukturerade intervjuer 

har dessutom resulterat i väldigt utförlig data och möjliggjort ställandet av följdfrågor, som i många fall lett till 

väldigt intressanta synpunkter. Detta hade inte varit möjligt på samma sätt vid en kvantitativ undersökning. Med 

det sagt fanns det i denna studie en del områden som hade kunnat förbättras. Ett ökat antal respondenter hade 

kunnat erbjuda bättre generaliserbarhet, någonting som inte riktigt erbjuds i stor utsträckning här (Kvale & 

Brinkman, 2014). Detta får ses som en explorativ studie som undersöker tankar och åsikter hos några individer – 

vilket också var tanken. 

Studiens trovärdighet och tillförlitlighet är mått på vilken uträckning den genomförda forskningen och de 

metoder som används undersöker det som avses att undersökas (Kvale & Brinkman, 2014) Genom att spela in 

intervjuerna och använda dessa inspelningar som underlag för undersökningen får studien en god tillförlitlighet 

gällande vad respondenterna sagt och uttryckt (Fejes & Thornberg, 2009). Dock finns alltid risken att jag som 

intervjuare kan ha påverkat hur respondenterna svarat genom en mängd olika faktorer. För att minimera risken 

för detta genomfördes intervjuerna i neutrala lokaler samt att jag så gott jag kunnat använt sokratiska 

frågeställningar. Jag har även varit noggrann med att ha min egen förförståelse i åtanke under analysen, detta för 

att analysen ska vara trovärdig och reflektera över respondenternas åsikter, inte mina egna (Fejes & Thornberg, 

2009). 

Det faktum att det inte finns speciellt mycket forskning som direkt relaterar till blivande lärares syn på den 

öppna skolmarknaden och dess konsekvenser för läraryrket, har inneburit vissa svårigheter i att hitta forskning 

att bygga på som direkt behandlar ämnet. Detta beror på att området för denna uppsats är i ständig förändring. 

Forskning som gäller ett tidigare sätt att organisera skolan hade inte på samma sätt varit relevant för denna 

uppsats. Majoriteten av den forskning som faktiskt finns är dessutom genomförd av ett fåtal författare i olika 

konstellationer. En klar risk med detta är att denna uppsats vinklats baserat på dessa individers åsikter, någonting 

som varit svårt att kontrollera för.  

Slutsats 
Intervjuerna pekar på att de blivande gymnasielärarna är kritiska till många aspekter av skolmarknaden. Trots 

möjliga fördelar, uttrycker samtliga att de tycker det finns en hel del områden som skulle behöva förbättras. 

Huvudsakligen handlar dessa förbättringar om att uppehålla professionens logik, elevernas utveckling och 

samhällsnyttan som den huvudsakliga prioriteringen för skolväsendet. 

Ingen av de som intervjuas har en speciellt tydlig bild av hur deras egna arbeten kommer att påverkas av 

marknadiseringen. Svaren som dykt upp tyder på att den egna bilden i huvudsak är influerad av vad de sett under 

sin VFU. Forskning av Lundström & Parding (2011), Erixon Arreman & Holm (2011) och Fredriksson (2009) 

pekar alla på att marknadiseringen av skolan inneburit att allt mer av en lärares tid spenderas på 

marknadsrelaterade uppgifter. Det kan därför tyckas märkligt att denna aspekt är så gott som helt utelämnad ifrån 

lärarnas utbildning. 

De motiv som respondenterna uppgivit för att välja att utbilda sig till gymnasielärare är huvudsakligen 

altruistiska och interna. Ingen av respondenterna uppger att marknadsföring varit en bidragande faktor till denna 
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motivation. Det är således möjligt att den del av en lärares arbetsuppgifter som är direkt knutna till marknadens 

logik hamnar långt utanför vad lärarstudenterna väntat sig eller hoppats på. 

Förslag på vidare forskning 
Det vore intressant att gå vidare och genomföra en extensivare, mer generaliserbar undersökning av hur 

lärarstuderande ser på att marknadens logik är en så pass stor del av yrkesrollen. Detta skulle kunna ge ledtrådar 

om möjliga brister som finns i den existerande lärarutbildningen.  

Det vore även relevant att undersöka om de nya, marknadsgrundade arbetsuppgifterna kan vara en faktor som 

gör yrket mer eller mindre attraktivt. 

Forskning kring hur den egna upplevelsen av friskolor påverkar synen på skolmarknaden vore intressant för att 

besvara om detta samband stämmer även utanför denna studie. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide      

Introduktion av studien. 

 Bakgrund 

o Professionalismens-logik 

o Organisationens-logik 

o Marknadens-logik 

 Syfte 

 Frågeställningar 

 

1. Berätta i korta drag om dig själv 

a. Varför lärare? 

b. Varför just gymnasielärare? 

c. Varför just ämneslärare i XXX? 

d. Skolbakgrund 

i. Trivdes bra? 

ii. Friskola eller Kommunal skola 

2. Berätta om hur du ser på dagens skola som en öppen marknad. 

a. Fördelar / Nackdelar 

b. Konkurrens om elever 

c. Konkurrens om lärare 

3. Hur tror du att marknadsaspekten av skolsystemet kommer att påverka ditt jobb? 

a. Arbete med marknadsföring 

b. Representant för en skola 

c. Betygsinflation 

d. Andra tankar? 

4. Hur ser du på att arbeta med denna typ av marknadsföring? 

a. Stämmer det överens med din vision av ditt önskade yrke? 

b. Styr skolans marknadskänslighet ditt val av arbetsgivare? 
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Bilaga 2 
 

Hur ser den blivande gymnasieläraren på marknadsaspekten av sitt framtida yrke? 

Mitt namn är Niklas Carlberg och jag skriver för närvarande mitt examensarbete som avslutande del av 

personalvetarprogrammet vid Umeå Universitet.  

De senaste 30 åren har det Svenska skolsystemet genomgått en mängd reformer. Detta har resulterat i att vi idag 

har ett av världens mest avreglerade skolsystem. Som allra tydligast är detta bland landets gymnasieskolor, där vi 

idag talar om en skolmarknad. Denna marknad inkluderar både en privat och en kommunal sektor, som tävlar om 

både elever och kompetent personal.  

Det finns idag ett fåtal studier som undersöker hur yrkesaktiva lärare ser på denna marknad. Kontentan av de 

studier som finns är att marknaden i allt större utsträckning påverkar läraryrket. Bilden som presenteras är 

komplicerad och åsikterna om huruvida marknadens logik är en positiv eller negativ influens är inte helt entydig. 

Man verkar dock kunna enas om att allt fler lärare upplever att marknaden och konkurrensen påverkar 

yrkesrollen avsevärt.  

Syftet med min uppsats är att undersöka hur lärarstuderande ser på skolmarknaden och marknadsaspekten av 

läraryrket. Jag söker med detta brev lärarstuderande med inriktning gymnasielärare som genomfört sin långa 

VFU och som kan tänka sig att delta vid en intervju på ca 45  minuter. Intervjuerna kommer att spelas in för att 

underlätta bearbetning. Min avsikt är att genomföra intervjuerna på universitetsområdet, skulle annan lokal passa 

dig bättre är jag så klart flexibel. 

I intervjun kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär att deltagandet 

är helt frivilligt och att du närsomhelst kan avbryta intervjun och därmed ditt deltagande.  Om du väljer att delta 

kommer informationen att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i forskningssyfte.  

Om du har några frågor eller funderingar får du gärna kontakta mig eller min handledare för mer information.  

Tack på förhand! 

 

Niklas Carlberg 

n.carlberg@gmail.com 

0735-463149  

Handledare: Limin Gu 

Limin.gu@umu.se  

090-7866207 

 

 

 


