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ABSTRAKT 

Denna studie baseras på en undersökning om konkurrens mellan skolor. Skolan är ständigt aktuell och 

något som engagerar de flesta. Syftet med denna studie är att söka förståelse för åsikterna hos ett antal 

lärare i Sverige rörande skolkonkurren och dess eventuella påverkan på dem i deras arbete. Studien 

grundar sig på en kvalitativ studie bestående av semistrukturerade intervjuer med sex stycken verksamma 

lärare från både fristående och kommunala skolor. Resultatet presenteras utifrån frågeställningen där vi 

besvarat frågorna i ordning. Undersökningen visar att samtliga lärare inom både de kommunala och de 

fristående skolorna överlag är negativa till dagens konkurrenssituation, men trots detta finns det några 

faktorer som lyfts upp som positiva. Samtliga lärare var eniga om att konkurrensen påverkar dem i deras 

arbete. Några stora skillnader gällande åsikter mellan fristående och kommunal verksamhet har vi inte 

funnit.  

  

 

Nyckelord: Skolkonkurrens, fristående skolor, kommunala skolor, segregation, utvecklingsmöjligheter, 

betyginflation, vinstdrivande skolor  
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INLEDNING 

 

Denna del påbörjas med en inledning till uppsatsämnet och en bakgrund där vi presenterar förändringar 

inom skolan som bidragit till dagens konkurrenssituation. Därefter kommer en redogörelse om våra 

tankar bakom uppsatsämnet samt studiens centrala begrepp. I slutet av denna del presenteras uppsatsens 

syfte och frågeställningar. 

 

Under senare tid har det ofta, i media, väckts debatter om konkurrensen mellan skolor och vilka 

effekter den får på skolväsendet. Ett exempel som Skolverket tar upp och som väcker många 

frågor är konkurrensens inverkan på betygsättningen (Skolverket, 2011). Sätts det för höga betyg 

på svenska elever? Skulle personer som söker arbete eller kämpar med antagningsgränser ha 

erhållit högre betyg om de studerade vid gymnasieskolan idag? Kampen mellan skolor belyser 

läraryrket vilket är den yrkesgrupp som den här rapporten tar sikte på. Lärarnas perspektiv på 

området kan väcka tankar som leder till en utveckling av både konkurrenssituationen och 

lärarnas profession. En av lärarna i undersökningen uttryckte det på följande sätt; ”… skolan 

säger något om samhället vi lever i…”.   

Bakgrund 

Sverige är det land som har privatiserat skolsystemet snabbare än något annat land i Europa. 

Detta gör vårt land till ett av de världsledande länderna då det gäller valfrihet inom skolområdet 

(Sandström, 2002b). I större delen av landet har det inte alltid funnits många skolor att välja 

mellan, eftersom valfriheten varit mycket begränsad (Damgren, 2002). 

För 20 år sedan infördes det i Sverige en rad skolreformer som kom att få betydelse för dagens 

konkurrenssituation inom skolområdet. En av dem var friskolereformen som trädde i kraft år 

1992. Ett av ändamålen med reformen var att ge friskolor samma ekonomiska villkor som de 

kommunala skolorna (Sandström, 2002b). Innan reformen infördes var huvudregeln att samtliga 

skolor skulle vara offentligt drivna, om det inte fanns mycket speciella skäl. Det var därför 

endast ett fåtal skolor som fick offentligt stöd. Friskolereformen har resulterat i att nästan vem 

som helst har rätt att starta och driva en skola (Sandström, 2002b). 
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Friskolor, som tidigare benämndes enskilda skolor, har funnits i Sverige sedan en lång tid 

tillbaka och är alltså inget nytt påfund. Men antalet har ökat markant sedan friskolereformen 

trädde i kraft (Damgren, 2002). Utvecklingen på friskoleområdet har skett mycket snabbt, vilket 

statistik visar. Innan reformen verkställdes var det endast en procent av Sveriges elever som 

påbörjade sina studier i en icke-offentlig skola (Sandström, 2002a). En ny undersökning från 

läsåret 2010/11 visar att det idag finns 458 friskolor och 497 kommunala skolor, och att 24 

procent av landets elever går på en fristående skola (Skolverket, 2011).  

År 1994 infördes en ny läroplan som kom att kallas för Lpo94. En läroplan är en förordning 

utförd av regeringen som följs av verksamheterna som berörs av läroplanen. Den förklarar bland 

annat värdegrund, uppgifter, mål och grundprinciper för skolarbetet (Skolverket, 2006). I och 

med att reformen trädde i kraft skedde en decentralisering av skolan. Denna decentralisering 

innebar att måluppfyllelse och ansvar för skolans utveckling lyftes bort från staten och 

placerades ut på kommunerna (Bergström & Sandström, 2001). Samtidigt drev regeringen 

igenom det fria skolvalet, vilket innebär att varje elev har ett fritt val att utse vilken skola man 

ska studera vid (Bergström & Sandström, 2001). 

Varje elev som påbörjar sin gymnasieutbildning antingen på en kommunal eller på en fristående 

skola har rätt till den så kallade skolpengen. Skolpengen är ett bidrag från kommunen och 

baseras på hur stort elevunderlag en skola har. Den följer med eleven till den skola han eller hon 

väljer att studera vid. Fler elever leder därför till högre bidrag för den skolan (Parashkevova & 

Persson, 2008). Etableringen av friskolor och den ökade valfriheten har tillsammans bidragit till 

att det bildats en konkurrenssituation mellan skolorna, där olika metoder vidtas för att locka 

elever till de olika skolorna. Skolorna måste därför försöka anpassa sig till marknaden och 

konkurrenterna för att inte förlora elevunderlag (Parashkevova & Persson, 2008). 

I mitten av detta debatterade ämne återfinns lärarna som har det övergripande ansvaret för 

eleverna, lektionerna och betygsättningen. Vi finner det av denna anledning intressant att studera 

hur lärarna upplever denna konkurrenssituation, samt att undersöka om den har någon inverkan 

på dem i deras arbete. 
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Syfte 

Syftet med denna studie är att söka förståelse för lärares syn på skolkonkurrens och studera om 

den inverkar på lärarens arbete och i så fall på vilket sätt. 

Frågeställningar 

 Vad har lärarna för åsikter gällande konkurrens skolor emellan; för- och nackdelar? 

 Upplever de att konkurrensen påverkar dem i deras arbete som lärare; i så fall på vilket 

sätt? 

 Skiljer sig lärarnas syn på konkurrens inom kommunal skola respektive friskola; i så fall 

hur? 

Val av uppsatsämne 

Valet av skolkonkurrens och dess eventuella påverkan på lärarens arbete som uppsatsämne 

baseras på att skolan är ett brett och omfattande område som väcker känslor och berör många. 

Det kan handla om oss själva, våra barn, barnbarn eller släktingar som påverkas av det som 

händer inom skolvärlden. Eftersom vi som gjort studien är personalvetarstudenter har vi 

intresserat av denna frågeställning utifrån ett personalperspektiv. Vi har därför valt att studera 

konkurrensen med fokus på lärarna och deras arbete. 

Begreppsdefinitioner 

Söka förståelse – Beskriver vårt perspektiv rörande forskarrollen samt kunskapsmotiven. I 

studien eftersträvas att på mikro- och makronivå söka förståelse i denna kontext snarare än bilda 

ny kunskap inom området. 

Skolkonkurrens – Med denna term avser vi den marknadsföringssituation där skolorna 

konkurrerar mellan varandra om att attrahera elever. 

Kommunal skola – Skola som bedrivs i kommunal regi med medel från statliga myndigheter. 

Den ska vara öppen för alla (Skolverket, 2010). 

Fristående skola/ Friskola - En fristående skola drivs av en privat eller annan offentlig aktör. 

Svenska friskolor är skattefinansierade med skolpeng. En fristående skola ska likt den 

kommunala skolan vara öppen för alla (Friskolornas riksförbund, 2010). 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Skatt
http://sv.wikipedia.org/wiki/Skolpeng
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Distansskola - En skola där läraren och den studerande är fysiskt skilda från varandra. 

Distansutbildningar saknar den traditionella klassrumsundervisningen eftersom undervisningen 

sker via tvåvägskommunikation med hjälp av ett eller flera medier.   

Skolpeng – Både fristående och kommunala skolor finansieras genom en skattefinansierad 

skolpeng. Varje elev bidrar till den skolpeng som erhålls av den skola eleven väljer att studera 

vid (Skolverket, 2010). 

Skoltyp – Avser i vilken form skolan bedrivs; fristående respektive kommunal skola. 
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KUNSKAPSÖVERSIKT 

I detta kapitel presenteras en genomgång av forskning inom området skola och konkurrens. 

Avsnittet påbörjas med en historisk tillbakablick av skolans utveckling i Sverige. Denna del följs 

upp av decentraliseringens frammarsch och friskolereformens verkställande. Kapitlet avslutas 

med en genomgång av positiva och negativa åsikter om konkurrens inom skolväsendet.

 

Begreppet konkurrens 

Enligt Nationalencyklopedin beskrivs konkurrens inom området nationalekonomi som; ”… den 

rivalitet som råder mellan aktörerna – köparna och säljarna – i en marknadsekonomi”. 

Konkurrenslagen ska reglera den svenska marknaden så att den stimulerar till effektiv 

konkurrens. Med effektiv konkurrens menas att den bör gynna konsumenterna genom pressade 

priser, höjd kvalité och ett bredare utbud på varor och tjänster (NE, 2012). Professorn Michael 

Porter som utgivit flertalet publikationer inom ämnet konkurrens menar att företag klarar sig 

olika inom en viss kontext beroende på hur väl de tar vara på sina konkurrensfördelar. Att några 

klarar sig bättre och andra sämre i en konkurrenssituation beror enligt professorn på att det finns 

företag som nyttjar sina fördelar bättre och utifrån dessa skapar en gynnsam strategi.  Vidare 

beskriver han att konkurrens är positivt i det avseendet att det leder till att vissa företag överlever 

och är lönsamma medan andra försvinner (Porter, 1985).  

Attityderna till konkurrens kan variera mellan människor och samhällsgrupper. 

Konkurrensverket har publicerat en rapport, Attityder till konkurrens (KKV, 2003), som handlar 

om svenska samhällsgruppers attityder till begreppet konkurrens. Resultatet visar att 70 procent 

av de svenska konsumenterna är positiva till konkurrensens effekter, där faktorer som lägre 

priser och förbättrad produktion lyfts fram som gynnsamma. Även på organisationsnivå råder en 

positiv attityd till konkurrensens existens där företagare menar att dess effekter stimulerar till 

nytänkande och utveckling inom näringslivet. Resultatet visar även att företagare ställer sig 

negativa till konkurrens mellan offentlig och privat sektor. Men menar trots denna negativa 

inställning att delar av offentlig sektor ändå bör konkurrensutsättas från privata aktörer, detta för 

att gynna utvecklingen.  
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Skolväsendet - en historisk tillbakablick 

För att erhålla en fullständig bild av hur konkurrenssituationen ser ut inom det svenska 

skolväsendet erfordras en förståelse för dess historia. Johansson och Nilsson (2011) beskriver 

hur utformningen av den svenska skolan utvecklats över tid. Framförallt dess övergång från det 

han beskriver som; ”… oavsiktlig mångfald utan valfrihet till avsiktlig mångfald med valfrihet” 

(Johansson & Nilsson, 2011, s.11). 

Författaren menar att den svenska skolan gått från att finansieras och ägas av staten till att 

numera finansieras med kommunala medel åt både privata och kommunala aktörer. Trots att 

skolan från början karaktäriserades av ett statligt ägande undervisade flera i det övre 

samhällssiktet sina barn genom privatundervisning i hemmet eller i olika privatägda skolor. 

Under 1800-talet och stora delar av 1900-talet gjorde läroverken det möjligt med fortsatta studier 

på universitetsnivå. Den skola som fanns för allmänheten kallades folkskolan, vilket var en 

lågstatusskola som övergick till realskola utan koppling till högre studier (Ljunghill, 1995). Inte 

förrän grundskolereformen 1968 fick Sverige en gemensam grundskola med möjlighet till 

fortsatta studier (Ljunghill, 1995).  

Decentraliseringens frammarsch 

Under slutet av 1980-talet lyftes debatten om ett decentraliserat skolväsende fram, där både 

friskolor och kommunala skolor skulle drivas utifrån samma premisser (Ljunghill, 1995). En rad 

politiska beslut, som genomfördes av socialdemokraternas skolminister Göran Persson, visar att 

en decentralisering redan var i antågande innan reformen verkställdes. Bland annat skedde en rad 

förändringar där ansvaret för disponeringen av skolbidragen flyttades från staten till kommunen. 

Ansvaret för hur skolan skulle uppnå statens mål blev även det en fråga för kommunerna. 

Skolverket blev den institution som kom att reglera denna decentralisering och kontrollera 

huruvida skolstandarden vidmakthölls på en jämn nivå inom landets kommuner. ”Att 

decentralisera utan att samtidigt centralisera är som att abdikera, åtminstone för en 

skolminister” sade skolminister Persson själv (Ljunghill, 1995, s. 94). Trots dessa åtgärder 

förklarade socialdemokraterna 1990 att friskolorna främst skulle vara undantag i det svenska 

skolsystemet och att antalet skulle begränsas (Damgren, 2002). Den ursprungliga anledningen i 

de processer som bidrog till decentraliseringen är enligt Ljunghill (1995) att staten i stor 

utsträckning önskade begränsa sitt ansvar för skolväsendet. 
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Friskolereformens verkställande 

Friskolereformen innebar att det nu fanns utrymme för friskolor att erhålla bidrag från staten 

samtidigt som de fick vara vinstdrivande. I regeringens proposition Valfrihet och fristående 

skolor (1991/92, s. 95) står att läsa; 

“I denna proposition läggs förslag som ger fristående skolor godkända för vanlig skolplikt 

förutsättningar att verka på i stort sett samma villkor som de kommunala grundskolorna. I propositionen 

föreslås att fristående skolor godkända för fullgörande av vanlig skolplikt skall tilldelas medel för 

verksamheten av den kommun där respektive skola är belägen.” 

- Prop. 1991/92: 95 (s. 1). 

Johansson och Nilsson (2011)  menar att skolpengen bidragit till att konkurrensen om eleverna 

hårdnat och att detta bidragssystem gjort Sverige unikt på ett internationellt plan. Framförallt 

genom att friskolor tillåts gå med vinst med hjälp av bidrag från kommunen. Andelen 

gymnasieskolor utan vinstsyfte har av denna anledning minskat i landet (Johansson & Nilsson, 

2011).  Det finns till och med ekonomer som menar att icke-vinstdrivande verksamheter är 

ineffektiva och slöseri med resurser och att de inte fyller någon funktion i samhället (Weisbrod, 

1997).  Att konkurrensen om eleverna hårdnat beror enligt Skolverket (2011) främst på att 

etableringen av friskolor skett mycket snabbt samtidigt som eleverna blivit färre. 

 

 

Figur 1. Skolornas utveckling i Sverige från 1995-2011 

 

Figuren visar vilka som bedrivit skolverksamhet i Sverige från läsåret 1995/96 till 2010/11. Här 

kan man bland annat överblicka friskolornas stegrande utveckling de senaste tio åren, samtidigt 
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som antalet kommunala skolor ökat marginellt under dessa år. Elever som påbörjat sina studier 

inom någon fristående skola har ökat i snabbare takt. År 1992 var det cirka 10 000 elever som 

påbörjade sina studier vid någon friskola och år 1999 hade denna siffra tredubblats. Idag har 

tillväxten stabiliserats med en ökningstakt på 15 procent per år (Skolverket, 2011). 

Distansutbildning 

Distansundervisning har funnits i Sverige i cirka 120 år och har senaste tiden utvecklats i snabb 

takt. Dagens teknik och flexibilitet har skapat möjligheter som ingen tidigare kunnat tänka sig 

(Skolverket, 2008). Distansundervisning har bland annat gjort det möjligt att studera samtidigt 

som man kan bo kvar i sin hemkommun. På så sätt kan eleverna ta del av de flesta utbildningar 

och få tillgång till en mer flexibel skolgång (Skolverket, 2008). Det finns dock krav för hur 

distansutbildning får bedrivas. Skolverket har bland annat fastslagit att distansutbildning endast 

får bedrivas när skolan inte har tillräckligt många elever eller när lärare saknas. 

Distansundervisning bör enligt lag innehålla samma mål och ha likvärdig kvalité som utbildning 

inom vanligt skola. Krav finns även på att läraren måste vara behörig och inneha kunskaper inom 

informations- och kommunikationsteknik (Skolverket, 2008).  

Åsikter om skolkonkurrensen 

Redan vid genomförandet av 1992 års skolreform var partierna splittrade i den svenska 

riksdagen. De största kritikerna till decentraliseringen och den nya valfriheten var framförallt 

Vänsterpartiet och Centerpartiet. De två största partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, 

var positiva till en decentralisering av skolan. Åsikterna om den nya reformen splittrade partierna 

även inom blocken. (Ljunghill, 1995).  

Positiva åsikter om skolkonkurresen 

En person som studerat skolan och dess konkurrenssituation är ekonomen Mikael Sandström 

(2002a). Han menar i sin bok ” En riktig skolpeng” att konkurrensen från startade friskolor 

bidragit till positiva effekter på utbildningskvalitén i svenska skolor. Sandström menar vidare att 

konkurrensen bland annat bidragit till att skolor tvingas till nytänkande och utveckling.  Irisdotter 

Aldenmyr (2008) menar i likhet med Sandström att svenska gymnasieskolor i större utsträckning 

än tidigare börjat leverera utbildningar som tilltalar näringslivets krav på resultat och kompetens. 

Detta eftersom dessa faktorer tilltalar både föräldrar och elever.  
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Sandström (2002a) betonar även att konkurrensen kan påverka effektiviteten inom skolan. Detta 

på grund av att skolledningen måste organisera utbildningen effektivare till följd av att 

konkurrensen hårdnat. Det kan annars leda till ineffektivitet menar Sandström (2002a) eftersom 

resurserna i en organisation, skola eller verksamhet inte nyttjas på bästa sätt. Jonas Vlacho 

(2011) instämmer med detta resonemang genom att poängtera hur konkurrensen är 

kostnadsdrivande och medfört att gymnasieskolorna numera bedriver sin verksamhet på ett mer 

kostnadseffektivt sätt. Dessutom bidrar konkurrensen till att ineffektiviteten blir tydligare 

eftersom man då kan jämföra sig med andra lärosäten och lättare upptäcka brister i skolor som är 

i behov av avveckling. De vinstdrivna skolorna kan därigenom fungera som föredömen för andra 

skolor.  

En ytterligare skribent som menar att konkurrenssituationen bringat gynnsamma effekter är Åsa 

Ahlin (2005). Hon skriver i sin artikel att elevernas prestationer i matematik haft en benägenhet 

att stiga, som en följd av konkurrensen. Samtidigt visar hennes undersökning att konkurrensen 

bidragit till att invandrare med särskilda behov fått bättre förutsättningar. Detta eftersom de tack 

vare den ökade valfriheten har möjlighet att välja den skola som bäst tillgodoser elevernas 

individuella behov.  

Negativa åsikter om konkurrensen 

Segregationen 

De största kritikerna till konkurrensen lyfter upp den ökade segregeringen som problematisk. 

Redan när friskolereformen instiftandes höjdes många röster som ställde sig negativa till 

förändringen. Kritikerna påstod att ett skolsystem där skolpengen följer med eleven öppnar för 

ett Sverige som går tillbaka till en mer segregerad skola (Ljunghill, 1995). Ljunghill förklarar hur 

segregationen framförallt kommit att handla om etnisk tillhörighet. En undersökning gjord av 

Stretesky och Hogan (2005) visar att social bakgrund inverkar på valet av skola, där fattiga 

elever med invandrarbakgrund ofta söker sig till samma skolor. Svenskarna i allmänhet och de 

socialt välbärgade i synnerhet har haft en tendens att flytta sina barn bort från invandrartäta och 

socialt belastade områden.  

Vlacho (2012) betonar i sin artikel att föräldrarna har en betydande roll vid valet av barnets 

gymnasieskola. Enligt Vlacho finns det ett samband mellan föräldrarnas inkomst och elevernas 
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avgångsbetyg. Det har visat sig att barn som har föräldrar med god inkomst erhåller högre betyg 

än genomsnittet.  Den ökade marknadsföringen har också tenderat att öka segregationen. I ett 

skolsystem där skolorna får större behov av att hushålla med ekonomiska resurser har det blivit 

vanligare att försöka attrahera lönsamma elever som kostar mindre (Vlacho, 2011). I skolornas 

försök att attrahera nya elever har marknadsföring i form av saklig information fått lämna plats 

för en ökning av annonsering och reklam (Lund, 2007).   

Försämrad utbildningskvalité 

Mikael Sandström (2002b) menar i sin andra bok ”Rätt att välja – hur konkurrens leder till 

bättre skolor” att konkurrens mellan skolor kan vara negativ i det avseendet att 

utbildningskvalitén kan försämras. Han betonar bland annat risken för “peer-group effects”.  

Termen innebär att elever kan förbättra sina studieprestationer om de får dela klassrum med 

duktiga klasskamrater. Skolkonkurrensen kan därför leda till att skolor “stjäl” de bästa lärarna 

och de kunnigaste eleverna. Ett utfall som riskerar att ge negativa effekter på övriga skolor. 

Bland annat finns risken att antalet resurskrävande elever med studiesvårigheter stannar kvar, 

samtidigt som det inte är självklart att skolans resurstilldelning ökar i liknande grad (Sandström, 

2002b). Den slutsats Ljunghill (1995) drar av detta är att elever med studiesvårigheter eller med 

invandrarbakgrund ofta hamnar i skolmiljöer som får problem att omhänderta deras behov. 

Oftast är det på befattningar som specialpedagoger, kuratorer och psykologer som 

nedskärningarna görs (Ljunghill, 1995, Dahlstedt, 2007). Många elever är idag i behov av 

särskilt stöd för att uppnå kursmålen och flera forskare ställer sig därför frågandes till huruvida 

dagens skolor tar hänsyn till elevernas olika behov (Bergeå & Löwing, 2009, Dahlstedt, 2007). 

Betygsinflation 

Ett annat motargument till konkurrenssituationen är betygens utveckling. Det har i media förts 

flertalet debatter kring betygsinflationen i svenska gymnasieskolor. Magnus Henrekson och 

Jonas Vlachos från Institutet för Näringslivsforskning lyfter upp denna problematik i Dagens 

Nyheter (2009-08-17). Studien visar att betygen har ökat avsevärt under de senaste 10 åren, där 

antalet elever med MVG i samtliga ämnen är 28 gånger fler 2007 jämfört med 1997 och där 

friskolorna är de som uppvisat de högsta avgångsbetygen. Studien visar även att svenska elever 

trots de goda resultaten står sig allt sämre i internationella undersökningar.  
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Christina Cliffortson (2004) menar i artikeln ”Betygsinflation i de målrelaterade 

gymnasiebetygen” att betygsmedelvärdets ökning främst beror på det nya målrelaterade 

betygssystem som infördes i Sverige i mitten av 1990-talet. Det nya meritvärdessystemet baseras 

på jämförelsetal som beräknas utifrån elevernas slutbetyg från gymnasiet, vilket kom att gälla för 

samtliga studenter som ansöker till högskolan efter 1997. Detta system gjorde det möjligt för 

studenter att bli antagna till högskolan genom att höja slutbetygen från gymnasieskolan. 

Cliffordson (2004) menar vidare att ett förbättrat snittbetyg indirekt borde innebära att 

kunskaperna hos svenska elever stiger. Hon är dock osäker på om det bidragit till denna effekt, 

eller om det bidragit till en så kallad betygsinflation inom den svenska gymnasieskolan.  

 

Åsikter om skolkonkurrensens inverkan på lärarrollen 

Skolverket (2003) presenterar en rapport som visar att den viktigaste faktorn hos föräldrar vid 

valet av skola är förekomsten av bra lärare. Dagens gymnasieskolor konkurrerar inte enbart 

mellan varandra om eleverna utan även om ansedda lärare. Konkurrensen om ansedda lärare har 

medfört att lärarlönerna tenderat att stiga som ett resultat av konkurrensen (Vedder & Hall, 

2000). Enligt Frostensson (2011) är ansedda lärare en konkurrensfördel i ett system där eleverna 

fritt kan välja den skola de vill studera vid. Vad som utmärker en bra lärare tydliggörs inte i 

Frostenssons rapport. Det har dock visat sig att föräldrar sällan uppskattar lärare som är strikta i 

betygsättningen även om eleverna lär sig mer av dessa (Vlacho, 2012). Trots denna kamp om 

arbetskraft använder endast ett fåtal gymnasieskolor lärarens kompetenser och färdigheter som 

ett konkurrensmedel i marknadsföringsarbetet (Frostensson, 2011).  

Ljunghill (1995) träffade under sina år som skoljournalist flertalet lärare som kände sig maktlösa 

i sin yrkessituation och ansåg att flera beslut fattats ovanför deras huvuden. I en ökad konkurrens 

mellan skolor har det enligt Ljunghill visat sig att en lärarens yrkesroll blivit underordnad det 

nya skolsystemet där valfrihet och ökad marknadsföring utgjort en ny realitet. Författaren menar 

fortsättningsvis att dagens lärare sällan har möjlighet att styra kunskapsutvecklingen, 

kvalitetssäkringen eller ramarna för utbildningen i skolan (Frostensson, 2011). Jonas Vlacho 

(2012) framhäver hur lärarnas yrkesprofession blivit negativt påverkad av skolkonkurrensen då 

de på olika sätt uppmuntras att kompromissa med sitt professionella uppdrag. Lundström och 

Parding (2011) uppmärksammar däremot att flertalet lärare ser nytänkande som ett positivt 
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resultat av skolkonkurrensen. Lärarna menar att skolorna börjat rannsaka sitt sätt att arbeta och 

ser det som en utmaning att identifiera skolans starka och svaga sidor. På sikt kan det resultera i 

att lärarna stimuleras till nytänkande och utveckling i det dagliga arbetet.   
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METOD 

Detta avsnitt inleds med tankar kring metodvalet. Vidare beskrivs tillvägagångssättet såsom 

datainsamlingsmetod, urval/ avgränsning samt bearbetning av det framtagna materialet. I slutet 

av detta avsnitt nämns etiska överväganden samt uppsatsens reliabilitet och validitet. 

 

Metodval 

Arbetet påbörjades med en diskussion gällande valet av uppsatsmetod. Vid utförandet av en 

uppsats krävs att ställning tas till vilken eller vilka metoder och tillvägagångssätt som är mest 

lämpade för att samla in information för att besvara frågeställningen (Einarsson & Hammar 

Chiriac, 2002).  För att besluta oss om detta valde vi att väga olika metoders för- och nackdelar 

mot varandra. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är en kvalitativ studie särskilt lämpad när det 

handlar om att ta del av en persons subjektiva upplevelser och för att komma på djupet av det 

man studerar. Inom kvantitativ forskningsmetodik är man istället intresserad av metoder som 

involverar mätningar eller kvantifieringar som mynnar ut i numeriska observationer (Backman, 

2009). Efter att vi formulerat studiens syfte om att söka förståelse för lärarnas upplevelser insåg 

vi att det var kvalitativ data som vi var i behov av.  

Hermeneutik 

Studien bygger på en hermeneutisk ansats där syftet varit att tolka och förstå intervjupersonernas 

upplevelser. Enligt Fejes och Thornberg (2009) är det just tolkning och förståelse som är centralt 

inom hermeneutiken. Här har vi framför allt tagit sikte på den existentiellt inriktade 

hermeneutiken, som handlar om att försöka förstå författaren bakom texter och utsagor. 

Forskaren bör då med inlevelsen som medel försöka förstå någons intentioner eller existens 

(Fejes & Thornberg, 2009). Genom att inta ett sådant perspektiv har förhoppningen varit att 

kunna tolka svaren i den empiriska undersökningen på en djupare nivå.  
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Förförståelse 

Centralt inom den existentiellt inriktade hermeneutiken är förförståelsen. Förförståelsen kan 

enligt Fejes och Thornberg (2009) förklaras som en grund som påverkar vår uppfattning om 

olika fenomen och hur vi väljer att tolka dem.  

 

Vår förförståelse i denna uppsats grundar sig till stor del på den bild som media uppvisat, där 

konkurrenssituationen målats upp som något negativt och som en produkt av den omtalade 

betyginflationen. I media har vi även tagit del av att fristående skolor idag gör stora vinster 

genom skattefinansierade medel.  Vi har även uppmärksammat hur dagens skolor marknadsför 

sig i bland annat tidningar, på affischer eller på nätet. Summan av dessa faktorer har bidragit till 

en förförståelse om att skolorna i allt större utsträckning måste ägna sig åt marknadsföring för att 

överleva, samt att lärarna som ansvarar för eleverna, lektionerna och betygen skulle befinna sig i 

en utsatt position eftersom de utsätts för press uppifrån. 

Datainsamlingsmetod 

För att besvara frågeställningen påbörjades arbetet med att fördjupa oss i tidigare forskning i 

syfte att öka kunskaperna om skolkonkurrens och forskning som gjorts inom området. För att 

finna relevant litteratur har vi främst använt oss av universitetsbiblioteketet för att finna böcker 

och artiklar. De databaser vi använt oss av har varit databasen Ebsco och det svenska 

mediearkivet för artiklar. Här valde vi att specificera sökningen och endast rikta in oss på 

litteratur efter 2000, bortsett från böcker om skolans historiska utveckling. Sökord som vi använt 

oss av har varit; konkurrens inom skolan, skolkonkurrens, skolans utveckling, skolan i Sverige, 

fristående skolor, valfrihet och betyginflation. Under forskningsgenomgången har vi även tagit 

del av tidigare arbeten som gjorts på angränsande områden och därefter funnit litteratur inom 

ämnet.  

Eftersom våra forskningsfrågor går ut på att söka förståelse för lärarnas åsikter om 

skolkonkurrens kom vi fram till att intervjuer var den mest lämpliga datainsamlingsmetoden. 

Den kvalitativa forskningsintervjun menar Fejes och Thornberg (2009) är användbar då det 

handlar om att förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel, vilket det är frågan om i 

det här fallet. Genom valet av kvalitativa intervjuer har vi haft förhoppningar om att komma på 
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djupet och skapa en förståelse för lärarnas åsikter och upplevelser. En enkät- eller 

observationsstudie tror vi inte hade varit lämpligt eftersom syftet inte varit att iaktta eller 

observera något, utan att söka förståelse för lärarnas upplevelser.  

 

Innan intervjutillfället konstruerades en intervjuguide med semistrukturerade frågor, vilket 

innebär att samma frågor, med öppna svarsalternativ, ställts till samtliga lärare (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Frågorna i intervjuguiden har haft sin utgångspunkt i frågeställningen och 

delats in i tre huvudområden bestående av: (1) en kortare bakgrund, (2) lärarens åsikter gällande 

konkurrens inom skolans värld och (3) konkurrensens eventuella påverkan på läraren i arbetet 

(Bilaga 1). Anledningen till att vi valde att dela in intervjuguiden i tre områden var 

förhoppningen om att skapa en öppen dialog med respondenterna och underlätta strukturen inför 

den kommande analysen. 

Urval 

Antalet respondenter begränsades till sex stycken verksamma gymnasielärare i Sverige. Vi hade 

på förhand bestämt att dessa lärare skulle arbeta på sex olika skolor, varav tre från kommunal 

och tre från fristående skola. Anledningen till att intervjua sex lärare från olika skolor var för att 

vi ville få ett så omväxlat urval som möjligt och ta del olika lärares åsikter. Det var även viktigt 

på grund av att konkurrenssituationen kan variera, beroende på vilken skola läraren arbetar. 

Kravet var också att det skulle finnas en någorlunda stor åldersspridning. 

Vid urvalet av respondenter valde vi att sända ut e-post till lärare inom kommunala och 

fristående skolor (Bilaga 2). Sammanlagt kontaktades cirka 60 stycken lärare via e-post. 

Mailadresser och telefonnummer till dessa fann vi på skolornas hemsidor alternativt via 

information från skolornas rektorer. Efter att mailen var utsända inväntade vi svar. Nackdelen 

var att vi då befann oss i påsktider vilket vi misstänkte resulterade i en låg svarsfrekvens. Efter 

att ha kommit i kontakt med en respondent fick vi information om att lärare varje vecka tar emot 

flertalet massutskick av olika studenter, vilket läraren förklarade var orsaken till att de saknar 

engagemanget att besvara alla mail som skickas ut. Vi valde därför att via telefon kontakta lärare 

för att mer utförligt berätta om studiens syfte och tanken med intervjuerna. De personer vi valde 

att kontakta var sex kvinnliga och sex manliga lärare i varierande åldrar. Efter att vi sökt upp 

dessa tolv lärare kom vi i kontakt med sex lärare som var intresserade av att besvara våra frågor. 
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Dessa personer hade en åldersfördelning mellan 24 och 52. Att dessa lärare undervisar i olika 

ämnen är inget som vi i vår studie tagit hänsyn till eftersom det inte varit relevant för resultatet. 

Avgränsning 

Denna studie har avgränsats genom att endast fokusera på lärarnas syn på skolkonkurrens och 

dess eventuella inverkan på deras arbete, effekten på relationerna mellan elever, föräldrar och 

kollegor samt inverkan på arbetsprocessen överlag. Vi har inte studerat hur och om konkurrensen 

inverkar på eleverna samt den egna skolan eller hur etableringen av friskolor påverkat de 

kommunala skolorna i stort.  

Avgränsningen har inneburit att ett urval på sex intervjuer har genomförts. Vår studie går därför 

inte att generalisera, vilket inte varit tanken. Trots detta tror vi att andra lärare kan tänkas dela de 

åsikter, upplevelser och tankar som visar sig i vår undersökning. 

Genomförande 

Intervjuerna pågick i 40-60 minuter och genomfördes både på lärarnas kontor och på 

universitetet. Samtalen spelades in med hjälp av diktafon för att vi skulle kunna gå tillbaka och 

lyssna på det som sades vid intervjutillfället (Kvale & Brinkmann, 2009).  För att komplettera 

inspelningarna fördes även anteckningar av tankar som uppkom vid intervjutillfällena. Fördelen 

med att spela in intervjuerna var att vi då hade möjlighet att arbeta på separata håll och 

genomföra tre intervjuer vardera. Genom att arbeta separat kunde vi spara tid och transkribera de 

intervjuer vi själva utfört.  Ljudfilerna med samtliga intervjuer skickades sedan mellan oss för att 

lyssnas igenom i sin helhet.  

Efter att intervjuerna var genomförda transkriberades de ordagrant där pauser, skratt, tystnader 

och tveksamheter markerats i texten. Anledningen till att vi valde att transkribera intervjuerna 

var främst för att göra materialet mer lätthanterligt och för att underlätta analysen. 

Bearbetning av materialet 

Intervjuresultatet ligger till grund för en innehållsanalys av respondenternas tankar och 

upplevelser. Utmaningen i en kvalitativ analys menar Einarsson och Hammar Chiriac (2002) är 

att skapa mening ur en stor mängd data där man vill urskilja det triviala och identifiera 

betydelsefulla mönster. För att uppnå detta har vi vid analysen av intervjutexterna använt oss av 
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meningskoncentrering, vilket enligt Kvale och Brinkmann (2009) innebär att kortare meningar 

lyfts ut ur långa texter, där det huvudsakliga syftet är att formulera de meningar som framställs i 

utskriften mer koncist. Nedan visas tre exempel på hur meningskoncentreringen gått till. 

 

 

 

 

Meningsenheter 

 

Jag tror personligen att det är bra 

med lite konkurrens, att det gör att 

du måste förbättra skolan hela 

tiden för att hänga med. Lite press 

är bra för då presterar man bra. 

Folk tänker mer på deras sätt att 

arbeta, vilket även gäller för 

skolan. 

 

 

Jag har en kompis som arbetar på 

(skolans namn). Många boende i 

det området väljer att studera på en 

annan skola. I längden är jag rädd 

att man får ett ännu mer segregerat 

samhälle där föräldrar som 

kommer från en annan 

samhällsklass kör sina barn. 

 

 

Tycker det är roligt att se elever 

växa. Då blir jag glad. Att möta 

unga människor tvingar mig även 

att skärpa till mig. Skulle jag bara 

träffa jämnåriga skulle jag bli 

gubbig. Dessutom tänker man 

mycket kring hur samhället ser ut 

idag.  Jag är tvungen att förstå det 

som sker vilket jag tycker är jätte 

spännande. Unga är ju på något 

sätt en produkt av det samhälle vi 

lever i. 

 

Centralt tema 

Positivt inställt till konkurrensen i 

det avseendet att det bidrar till 

utvecklingsmöjligheter. 

 

 

 

 

 

Tror på en existerande segregation 

rörande samhällsklass och ställer 

sig negativ till denna.  

 

 

 

 

Stimuleras av elever och 

samhällsutvecklingens relation till 

arbetet.  
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Vidare utformades en tabell som presenterar respondenternas benämning. Tabellen är uppdelad 

utifrån faktorerna ålder och skoltyp. Vardera lärare har representeras av en siffra där 1 motsvarar 

den yngsta och 6 den äldsta av de svarande. Skoltyperna kommer i den löpande texten skrivas 

utifrån de förkortningar som angivits inom parentes i tabellen. Anledningen till att vi valde att 

dela upp tabellen utifrån dessa faktorer är främst för att lättare finna likheter och skillnader 

mellan respondenternas svar.  

 

Tabell 1. Respondenterna som deltagit i undersökningen, samt skoltyp och ålder. 

 

 

Respondent 
R

R1 
 

R

R2 
P 

R

R3 
 

R

R4 
 

 

R5 
 

R

R6 
 

S

Skoltyp 

(Förkortning)  

 

Fristående 

(F) 

 

Fristående 

distanslärare 

(Fd) 

 

Fristående 

(F) 

 

Kommunal 

(K) 

 

Kommunal 

(K) 

 

Kommunal 

(K) 

 

Ålder 
2

25 

2

25 

2

29 

3

31 

4

47 

5

52 

 

Reliabilitet & validitet 

Kortfattat kan man säga att validitet innebär att man i studien mäter det man avser att mäta 

(Kvale & Brinkmann, 2009). För att stärka validiteten har vi haft i åtanke att vid upprepade 

tillfällen återvända till syftet och frågeställningen för att inte avvika från dem i resultatdelen. För 

att öka validiteten har vi detaljerat beskrivit tillvägagångssättet och vad som visats i materialet 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Genom utformandet av intervjuguiden har vi förberett oss på 

frågorna och använt samma frågor till samtliga lärare.  

 

Reliabiliteten handlar om studiens tillförlitlighet (Fejes & Thornberg, 2009). För att stärka 

tillförlitligheten har vi vid intervjutillfället ställt öppna frågor och undvikit ledande frågor som 

kan påverka respondenterna. Något som kan ha inverkat på studiens tillförlitlighet är att urvalet 

av lärarna inte varit slumpmässigt. Detta eftersom deltagandet vid intervjuerna varit frivilligt, 

vilket gör att endast lärare som haft tid och lust deltagit. En annan svaghet i denna studie är att 

ingen pilotintervju har genomförts. Detta på grund av att vi haft svårigheter att finna kandidater 
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som varit villiga att ställa upp. Detta kan ha medfört att kvalitén på intervjuerna utvecklats med 

processens gång. 

Etiska överväganden 

Vid kvalitativa intervjuer är det viktigt att forskaren tar hänsyn till de etiska riktlinjerna som 

Kvale och Brinkmann (2009) tar upp i sin bok. Det vill säga samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet, konsekvenser och forskarens roll.   

Samtyckeskravet handlar om att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2002). Detta har vi bland annat haft i åtanke genom att fråga respondenterna 

om deras samtycke och utförligt berättat om studiens syfte. Vi har även lämnat utrymme för 

frågor både före och efter intervjuerna. Hänsyn har tagits till konfidentialitetskravet vilket 

innebär att de personer som deltar i studien skall ges största möjliga konfidentitet och 

personuppgifter skall bevaras så att ingen utomstående tar del av informationen 

(Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav har vi uppfyllt genom att radera ljudfiler efter 

transkribering, samt att vi bevarat lärarnas anonymitet genom att sätta olika sifferkoder på 

vardera respondent. Respondenterna har inte nämnts vid namn, utan endast med förkortningen R 

(respondent) och med numreringen 1-6. 

Intervjudata som skrivits ut har bevarats så att ingen utomstående kommit åt information från 

intervjuerna. Vi har också tagit hänsyn till vilka konsekvenser undersökningen kan få för 

deltagarna. Där har vi minimerat risken för att någon av lärarna lider någon typ av fysisk eller 

psykisk skada under eller efter studien. Vi har på så sätt försökt ”göra gott” under uppsatsens 

gång (Kvale & Brinkmann, 2009). I rollen som forskare finns risk för att man antar en specifik 

ställning för att påverka respondenternas svar i någon riktning. Detta har vi försökt undvika 

genom att vara så öppna och lyhörda som möjligt. 

 

 

 

 



 24 

RESULTAT 

I detta kapitel presenteras resultatet från intervjuerna. Resultatet baseras på frågeställningen 

där vi tagit fram likheter och skillnader inom de kommunala och fristående skolorna. 

Inledningsvis presenteras lärarnas positiva och negativa åsikter gällande skolkonkurrens. 

Vidare tar vi upp konkurrensens påverkan på lärarens arbete och eventuella skilda åsikter 

mellan kommunala och fristående skolor. 

 

Positiva åsikter gällande konkurrensen 

Ökade valmöjligheter 

Majoriteten av respondenterna uppgav valfrihet som en positiv följd av konkurrensen. Både 

inom de kommunala och de fristående skolorna var lärarna eniga om att det är eleverna som till 

största del gynnas av konkurrensen och inte skolorna i sig.  Respondent 3 (F) menar att 

valmöjligheterna för niondeklassare ökat enormt. Detta i jämförelse med cirka tio år tillbaka då 

det endast fanns ett begränsat antal inriktningar. Respondenten menar vidare att det är vanligt att 

skolor “nischar” sig på olika sätt med exempelvis idrott, musik eller musikinriktningar för att 

framstå som attraktiva.   

 

”Konkurrensen och valfriheten har absolut ökat möjligheterna för niondeklassare att ta sig in på den 

utbildning de önskat, där det blir ett mer fördelat sökningsantal på olika inriktningar. Detta tycker jag är 

positivt eftersom eleven då kan göra val utifrån önskemål och intressen”  

- Respondent 3 

Respondent 2 (Fd) förtydligar detta och menar att dagens elever är målmedvetna och mycket 

tidigt vet vad det vill arbeta med senare i livet. Fortsättningsvis menar distansläraren att 

valfriheten ökat möjligheterna för ungdomar att satsa på karriären. Respondent 1 (F) som också 

arbetar på en fristående skola, anser att valfriheten inte enbart behöver vara positiv för eleverna, 

utan även för lärarna. Positiv i det avseendet att lärarna har större möjlighet att gå mellan skolor 

och arbetsplatser.  
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Utvecklingsmöjligheter 

Utvecklingsmöjligheter lyftes upp som en betydelsefull faktor av hälften av respondenterna. 

Dessa respondenter, som både arbetar inom fristående och kommunala skolor, var ense om att 

konkurrensen bidragit till att skolorna ständigt måste utvecklas och förnya verksamheten för att 

kunna jämföra sig med andra skolor. Respondent 2 (F) menar att konkurrensen bidragit till att 

skolor tvingas till ombyggnationer för att hålla sig a’ jour med elevernas önskemål.   

”Den positiva tanken med konkurrens är att skolorna måste arbeta hårdare för att skapa en attraktiv 

skola och en bra utbildning. Detta gör att man ständigt utvecklas och måste se över sitt sätt att jobba. 

Detta skulle aldrig ske om det inte fanns konkurrens mellan varandra.” 

        - Respondent 3 

Respondent 5 (K) anser att det är positivt att skolorna börjat ta lärdom av hur de framgångsrika 

skolorna arbetar. Respondent 4 (K), som också arbetar på en kommunal skola, håller med om 

detta och menar att utveckling av skolverksamheten gynnar både ledning, lärare och elever.  

 

Negativa åsikter gällande skolkonkurrensen 

Felaktiga prioriteringar 

Huvudparten av lärarna har överlag varit negativa till dagens konkurrenssituation. Tre av lärarna 

inom både de kommunala och de fristående skolorna anser att det inom skolan görs felaktiga 

prioriteringar. Lärarna lyfter framförallt upp de nyetablerade skolornas marknadsföring som 

nedbrytande för skolan. Främst av den anledningen att de använder stora summor pengar till 

marknadsföring av materiella ting, såsom exempelvis datorer.  

“Att varje elev får med sig en dator då man påbörjar sina studier på den skolan ser eleverna som en 

möjlighet att få sitta vid datorn under lektionstid. Detta kan även vara ett smart marknadsföringsknep för 

de som inte har råd med en dator hemma. Förvisso tror jag det här med att locka med datorer endast 

kommer att hålla kortsiktigt och inte i det långa loppet”  

- Respondent 1 

Respondent 5 (K) ser konkurrenssituationen som negativ på grund av att skolor inom samma 

stadsdel börjat motarbeta varandra. Respondenten menar vidare att det förekommer att skolor 
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baktalar varandra för att försämra varandras rykten. Skolorna inom kommunerna borde stötta 

varandra och försöka locka elever från andra städer istället för att “stjäla” från varandra. 

Segregation 

Fyra av sex lärare inom både de kommunala och de fristående skolorna tar upp segregationen 

som en problematisk effekt av konkurrensen. Dessa lärare menar att det är vanligt att elever med 

samma etniska bakgrund söker sig till en och samma skola. Detta menar respondent 5 (K) börjar 

likna en negativ spiral ur ett segregeringsperspektiv. I värsta fall kan det leda till att andra elever 

inte söker sig dit. Respondent 6 (K) tar istället upp den kunskapsmässiga segregationen som 

problematisk. Där menar respondenten att konkurrensen ökat klyftan mellan hög- och 

lågpresterande elever. 

“Konkurrensen leder till en segregering som är minst sagt olycklig. Det kanske egentligen syns ännu 

tydligare inom grundskolan än gymnasiet. De flesta med akademiska föräldrar går idag på ****skolan 

här i stan. De har blivit en stämpel att de duktiga eleverna studerar där och de är lärarna medvetna om.  

- Respondent 6 

Respondent 5 (K) lyfter också upp den kunskapsmässiga segregationen. Läraren menar att det 

inom skolan finns begränsade resurser, vilket gör att elever som är i behov av stöd inte alltid får 

den hjälp de behöver. Det har därför uppstått tydliga uppdelningar mellan så kallade högstatus- 

och lågstatusskolor. Respondent 5 tror vidare att skolor som har elever med låga betyg får 

svårigheter att attrahera elever till sig. 

Betygsinflation 

En ytterligare faktor som samtliga lärare nämnde som bekymmersam var betygsinflationen. 

Respondent 1 (F) ser det som oroväckande att det finns elever som får högre betyg än vad de 

förtjänar. Detta menar respondenten främst kommer att få effekter senare i livet när eleven väljer 

att läsa vidare på universitetsnivå. Respondent 3 (F) beskriver problematiken såhär: 

“Jag vet att det finns skolor idag som använder betygen som en del i att stärka skolans rykte. Detta 

eftersom det är många elever som idag väljer skola utifrån hur betygen sett ut från tidigare år. Jag 

upplever också att de privata skolorna som inte funnits så länge får börja så långt efter de stora 

kommunala skolorna att det är nästan omöjligt att konkurrera på lika villkor, vilket leder till att vissa 

skolor tvingas höja betygen för att attrahera elever. “  
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- Respondent 3 

Respondent 4 (K) menar att betygssättningen är lärarens ansvarsområde och är inte förvånad 

över att det bidragit till denna effekt. En hög andel underkända elever bidrar indirekt till ett 

ifrågasättande av läraren och hans/hennes arbete. Respondent 1 (F) menar istället att nackdelen 

med betyginflationen är att det uppmärksammats i media. Läraren menar att orättvisa betyg 

upprör människor och att det är ett stort misslyckande för både skolan och lärarna. Respondent 1 

menar vidare att följden blivit att lärarna beskylls för att vara alltför generösa med betygen. 

Vilket i längden både påverkar och skadar lärarnas legitimitet. 

Vinstdrivande skolor 

Tre av respondenterna från både de kommunala och fristående skolorna tar upp vinstdrivande 

skolor som en negativ följd av konkurrensen. Respondent 4 (K) menar att friskolornas etablering 

bidragit till att privatpersoner vill investera i skolor eftersom de har visat sig vara en lönsam 

bransch. Respondenten menar vidare att skolpengen inte är ämnad för privata investerares 

plånböcker. Den ska istället gå till klassrummen och eleverna. Respondent 1 (F) håller med om 

detta och beskriver problematiken såhär: 

“Konkurrens ur ett ekonomiskt perspektiv är aldrig bra för eleverna tycker jag. Det blir endast fokus på 

att skolan ska locka elever. Skolan är en verksamhet som inte bör tillåta vinst på helt skattefinansierade 

medel. Skolans mål ska vara att generera i kunskaper till eleverna och inte hur stor vinst de lyckats dra in 

på ett år”  

- Respondent 1 

Respondent 1 (F) berättar vidare att det inte kan vara en slump att endast Sverige är det land som 

tillåter att skolor går med vinst. Respondenten anser att det är ett stort hål i systemet när 

aktieägare inom skolan kan bli rika på skoleveler och på lärarnas bekostnad. Respondent 3 (F) 

håller med om detta och menar att privata skolor inte bör tillåtas gå med vinst eftersom eleverna 

och deras lärande bör vara i fokus och ingenting annat.  

Skolans rykte 

Samtliga respondenter är eniga om att skolans rykte är en viktig faktor för att klara sig i 

konkurrensen. Dessa respondenter menar att ett uselt rykte kan vara förödande för vilken skola 
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som helst. Respondent 4 (K) menar att ett dåligt rykte kan leda till stora svårigheter att attrahera 

elever. Vad eleverna säger till varandra om skolorna har därför blivit väldigt betydelsefullt. 

Majoriteten av lärarna inom både de kommunala och de fristående skolorna tror att de flesta 

elever väljer skola utifrån vännernas val. Har skolan ett dåligt rykte i vänskapskretsen så tror 

respondenterna att eleven undviker att påbörja sina studier på den skolan. 

Konkurrensens inverkan på lärarens arbete 

Flera av lärarna inom både de kommunala och de fristående verksamheterna understryker hur 

skolkonkurrensen påverkat dem i deras arbete. Respondenterna är eniga om att konkurrensen 

haft en negativ inverkan på arbetet, men att det också finns faktorer som gett resultat i positiv 

bemärkelse. 

Positiva effekter på lärarens arbete 

Respondent 4 (K) menar att konkurrensen bidragit till ett analytiskt förhållningssätt till den egna 

undervisningen. Vidare menar respondenten att konkurrensen gynnat kreativitet och nytänkande, 

som i längden höjer kvalitén på undervisningen. Pressen som kommer med en rådande 

konkurrenssituation är något som respondent 1 (F) menar stimulerar lärarnas arbete och får dem 

att prestera bättre. Respondent 3 (F) nämner hur dagens lärare får arbeta hårdare för att skapa en 

attraktiv skola, vilket är något som framförallt gynnar eleverna men kanske inte skolorna i sig. 

Respondent 2 (Fd) berättar hur konkurrensen på många sätt haft positiv effekt på arbetet som 

lärare. Framförallt betonar läraren hur kommunerna numera efterfrågar undervisningskvalité i 

större utsträckning, vilket har fått distansskolorna att konkurrera om rätt saker. Distansläraren 

menar vidare att skolorna strävar efter att erbjuda den bästa utbildningen istället för den bästa 

marknadsföringen.  

Negativa effekter på lärarens arbete 

Lärarna inom både de kommunala och de fristående skolorna nämnde flertalet negativa effekter 

som påverkat dem i deras arbete. Lärarna har framförallt sett hur relationen till eleverna, 

betygsättningen samt arbetet som marknadsförare påverkats negativt där samtliga respondenter 

är oroliga för att lärarnas legitimitet kommer skadas.  



 29 

Effekter på relationen till eleverna. 

Ett antal lärare inom både de kommunala och de fristående skolorna understryker hur 

skolkonkurrensen påverkat relationen till eleverna. Respondent 5 (K) har under en längre 

tidsperiod noterat ett mer cyniskt bemötande hos eleverna, där skolkonkurrensen bidragit till en 

större medvetenhet om den makt de besitter som bärare av skolpengen. Respondent 6 (K) håller 

inte med om att eleverna har vetskap om sitt ekonomiska inflytande, utan anser snarare att 

eleverna har svårigheter att skifta mellan rollen som elev och sitt privata jag.  Respondent 1 (F) 

utvecklar och förtydligar detta resonemang och anser att lärarna, som en produkt av 

skolkonkurrensen, rättar sig i ledet och är oerhört snälla gentemot eleverna och att dagens elever 

har en annan attityd än tidigare gentemot skolan och lärarna. 

 ”Förr var det väl lite mer sitta och räcka upp handen och för lärarna att gå runt. Idag tror jag att ni 

idag skulle bi mörkrädda att gå runt i skolorna. Attityden är något som verkligen förändrats när det 

kommer till eleverna. Elever kan ligga på borden och säga att ´oj idag glömde jag pennan så då kan jag 

inget göra´ ”  

- Respondent 1 

 

Att skolkonkurrensen bidragit till att lärarnas handledarroll blivit större är något som återkommer 

under samtalen med respondenterna. Respondent 1 (F) påpekar att dennes arbetsuppgifter alltmer 

börjat handla om att stötta elever med problem i skolan, vilket respondenten anser vara 

tidskrävande.  

Effekter på betygssättning 

Samtliga respondenter inom både de kommunala och de fristående skolorna berättar hur 

betygsinflationen inverkat på dem i deras arbete.  Respondent 5 och 6 (K) medger att de 

medvetet satt högre betyg än vad eleven förtjänat. Lärarna understryker att detta skett som ett 

resultat av att konkurrensen hårdnat och att pressen från ledningen blivit påtagligare. 

Uttryckligen berättar en av dessa två respondenter lite cyniskt: 

“Våra chefer tycker det är underligt att vi har så låga betyg jämförelsevis med andra skolor. Vad ska vi 

tolka det som? Kanske att vi ska sätta högre betyg. Det skapar ju en osäkerhet när jag sätter betyg. Ska 

jag utgå från de betygskriterier som jag satte för 13 år sen eller jag bedöma annorlunda?” 

- Respondent 5 
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Respondent 6 (K), som är den äldsta läraren, nämner en liknande historia som respondent 5. 

Respondenten berättar att rektorn ställt sig frågande till varför betygen på deras skola varit så 

låga. Respondenten berättar vidare att detta skedde vid ett personligt möte med rektorn till vilket 

han hade blivit inkallad efter det att rektorn studerat betygsättningen på skolan. Läraren tolkade 

själv mötet som en indikation på att betygen de sätter är för låga. Vad som slog hårdast enligt 

respondent 6 var att rektorn inte uttryckte sig ärligt kring detta: 

 “Det som kändes värst då var att jag straffades för att jag gör mitt jobb rätt medan andra inte gör det. 

Jag blev beskylld att göra mitt jobb inkorrekt bara för att jag sätter de betyg eleverna förtjänar. Men 

numera måste jag säga att jag har acklimatiserat mig.” 

- Respondent 6 

Respondent 6 uppfattade detta som order från ledningen att betygen som personen sätter på 

eleverna är för låga och att detta uteslutande är ett uttryck för den rådande skolkonkurrensen. Av 

denna anledning menar respondenten att högre betyg medvetet sätts. Läraren menar att betygen 

den sätter idag är högre än för 18 år sedan och även högre än för 5 år sedan. Övriga medverkande 

i undersökningen medger att de är bekanta med fenomenet betygsinflation och att de har kollegor 

som satt för höga betyg. Fem av respondenterna inom både de kommunala och de fristående 

skolorna förtydligar hur ett underkänt betyg behöver motiveras i större utsträckning, vilket 

innebär en mer invecklad process.   

Marknadsföringens effekter på lärarens arbete 

Alla lärare i undersökningen, inom både de kommunala och de fristående skolorna är överens om 

att arbetet som lärare har kommit mer att handla om marknadsföring. Respondent 1, 2 och 3 

(som arbetar inom de fristående skolorna) berättar att arbetet med marknadsföring stjäl tid från 

undervisningen. Respondenterna 5 och 6 som är de lärare som har längst yrkeserfarenhet uppger 

hur antalet nedlagda timmar på markandsföring förändrats betydligt. Respondent 6 (K) menar 

vidare att arbetet med marknadsföringen ökat med 20 gånger sedan respondenten började arbeta 

som lärare. Läraren menar att alla dessa marknadsföringstimmar dessvärre missgynnar eleven då 

kvalitén på undervisningen blir lidande. Avslutningsvis menar två av respondenterna inom 

kommunala skolor att marknadsföringen bör läggas på någon extern eftersom det inte är en del 

av läraryrket eller dess kunskapsområden. 
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Hur skiljer sig åsikterna mellan kommunal skola och friskola 

Vid analysen av materialet har vi inte funnit några tydliga motiv som pekar på att åsikterna 

skiljer sig åt beroende på vilken skoltyp läraren arbetar inom. Som nämnts ovan är samtliga 

lärare eniga om att konkurrensen inverkat både på dem och på skolverksamheten.  

 

Lärarna är dock överlag negativa till konkurrensen oavsett om de arbetar inom kommunal eller 

fristående skola. Vi har däremot funnit att åsikterna om marknadsföring skiljer sig mellan lärarna 

inom de kommunala och de fristående skolorna. De kommunala skolorna som varit etablerade 

under en längre tid upplever inte arbetet med marknadsföring lika påtagligt. Förklaringen till 

detta menar respondent 3 är att de kommunala skolorna hunnit bygga upp skolans varumärke 

innan konkurrensen blev ett faktum. Eleverna som står inför skolvalet känner därför redan till 

skolan.   

Resultatsammanfattning 

De positiva faktorerna som respondenterna tar upp handlar om ökade val och 

utvecklingsmöjligheter. Trots de positiva faktorerna var lärarna inom både de kommunala och de 

fristående skolorna till största del negativa till konkurrensens existens och poängterade att den 

bland annat bidragit till försämrad utbildningskvalité och att skolor gör felprioriteringar. Lärarna 

inom både de kommunala och fristående skolorna kunde även skönja en ökad segregation 

gällande både kunskaper och etnicitet.  Betygsinflation och vinstdrivande skolor lyftes också upp 

som två ogynnsamma faktorer.  

Samtliga lärare inom båda skoltyperna var eniga om att konkurrensen påverkat dem i arbetet.  En 

positiv effekt som lyftes upp var att konkurrensen bidragit till ett mer analytiskt förhållningssätt 

till den egna undervisningen vilket höjt kvalitén på lektionerna. Faktorer som den försämrade 

relationen till eleverna och konkurrensens påverkan på betygssättning lyftes upp som negativa 

effekter på dem i arbetet. Slutligen var alla lärare inom båda skoltyperna överens om att arbetet 

med marknadsföring ökat i allt större utsträckning. 
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DISKUSSIONSANALYS 

Avslutningsvis presenteras en diskussion av utfallet från studien, bestående av våra tankar och 

funderingar kring det framtagna resultatet och tidigare forskning inom området. Vidare förs 

resonemang kring det som gått bra och vad som kunde gjorts annorlunda under arbetet med 

uppsatsen. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med uppsatsen har varit att skapa en förståelse för lärarnas upplevelser av 

skolkonkurrensen och studera om den inverkar på lärarens arbete och i så fall på vilket sätt. Vi 

har efter redovisat resultat funnit att det finns faktorer som respondenterna berört som påminner 

om forskning inom området. I denna diskussionsdel har det framtagna resultatet vävts samman 

med den forskning som nämnts i kunskapsöversikten. Med utgångspunkt i det hermeneutiska 

perspektivet förs en diskussion kring vår tolkning och förståelse av resultatet.  

Positiva åsikter 

I likhet med det Sandström (2002b) tar upp i sin bok ”Rätt att välja – hur konkurrens leder till 

bättre skolor” tar samtliga sex respondenter inom både de kommunala och de fristående skolorna 

upp elevens valfrihet som en positiv effekt av konkurrensen. Respondenterna menar att den stora 

etableringen av friskolor bidragit till ett bredare programutbud för eleverna. Vi anser att skolorna 

är i behov av att utforma program som attraherar både elever och föräldrar samt tillgodoser 

näringslivets krav på kompetens (Irisdotter Aldenmyr, 2011). Däremot är vi osäkra om det 

innebär positiva effekter för utbildningskvalitén som Sandström (2002a) påstår i sin bok ”En 

riktig skolpeng”. Vi tror istället att skolkonkurrensen kan leda till att studiekvalitén försämras när 

skolorna försöker locka till sig elever på andra sätt än kunskapsgenererande utbildningar.  

Flera av respondenterna nämnde hur konkurrensen bidrar till ökad kreativitet, både i det egna 

arbetsutövandet och för arbetsutövandet inom hela organisationen.  Lärarna menar att 

konkurrensen medfört ett ifrågasättande av det egna sättet att arbeta, vilket gör att 

respondenterna ständigt förnyar sina arbetssätt. Lundström och Parding (2011) har i likhet med 

respondenterna också uppmärksammat nytänkande som ett positivt resultat av konkurrensen. Vi 



 33 

anser att nytänkandet, i enlighet med Sandströms (2002a) resonemang, bidragit till att skolorna 

arbetar effektivare och hushålla med ekonomiska resurser. Att hushålla med resurserna behöver 

inte innebära att det skadar studiekvalitén, utan snarare att organisationerna tar vara på de bidrag 

de erhåller.  

Vid analysen av resultatet har vi har funnit ett mönster som visar att lärarna med kortare 

yrkeserfarenhet, det vill säga respondent 1,2 och 3, tenderar att framhäva positiva effekter av 

skolkonkurrensen, samtidigt som respondent 4,5 och 6, som arbetat under längre tidsperiod, 

påvisar ett mer kritiskt förhållningssätt. Vår tolkning av detta är att lärarna inom de kommunala 

skolorna med längre yrkeserfarenhet jämför dagens skola med hur den var förut och konstaterar 

att utvecklingen inte gått åt önskat håll.  

Negativa åsikter 

Segregationen 

Flera av respondenterna inom både de kommunala och de fristående skolorna uttryckte oro över 

att konkurrensen bidragit till en mer segregerad skola. Betraktas segregationen ur ett längre 

historiskt perspektiv kan man se att skolan alltid omfattats av en viss segregation. Författarna 

Johansson och Nilsson (2011) lyfter bland annat fram hur den svenska folkhemsskolan redan vid 

dess instiftande år 1842 led av segregation.  Enligt vår förståelse har dagens segregation inom 

skolan blivit mer komplex. I begynnelsen var det framförallt klasskillnader som gjorde att bättre 

och sämre ekonomiskt ställda sällan integrerades inom skolan. Idag anser vi att problemet inte 

enbart handlar om åtskillnader på ett ekonomiskt plan, utan även beträffande kunskap och 

etnicitet. Varje enskild situation är självfallet unik men vi tror att dessa ovan nämnda faktorer 

hänger samman med varandra, precis som Stretesky och Hogan (2005) poängterar i sin rapport.  

Denna utveckling, som flera respondenter i vår undersökning gett uttryck för, tror vi skadar 

skolan. Vi tror även att den ligger till grund för de svenska elevernas försämrade resultat i 

internationella undersökningar (Dagens Nyheter, 2009-08-17). För att skapa en stimulerande 

skolmiljö tror vi att politikerna behöver lyssna på lärarna och se över segregationsproblematiken. 

Vi ifrågasätter dock Sandströms (2002b) resonemang om ”peer-group-effects”, det vill säga att 

duktiga elever stimuleras av andra duktiga elever. En variation i skolan beträffande elevernas 

kunskaper och ambition anser vi vara viktig för att skapa ett kollektivt lärande. Vi tror att elever 

lär av varandra oavsett om de anses vara duktiga eller inte. 
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De lärare som medverkat i vår uppsats anser att segregationen missgynnar hela den svenska 

skolan. Frågan vi ställer oss är huruvida valfriheten påverkat segregationen. Det går att uppfatta 

valfriheten som ett bidrag till en ökad mångfald i de svenska klassrummen. Åsa Ahlin (2005) 

lyfter fram att valfriheten bland annat ska ha gett bättre förutsättningar för invandrare då 

skolorna konkurrerar om att tillgodose deras individuella behov. Vi motsätter oss dock denna 

slutsats eftersom annan forskning visar att skolorna vill attrahera elever som kräver så lite 

resurser som möjligt (Vlacho, 2011), samt att elevernas val av skola påverkas av flera aspekter 

som exempelvis föräldrarnas inkomst och sociala status (Vlacho, 2012). Enligt vår uppfattning 

har valfriheten bidragit till det motsatta, det vill säga en ökad segregation.  

Respondent 6 som arbetar inom en kommunal skola berättade hur dagens elever har svårare att 

träda ur sin privata person och in i rollen som elev. Några respondenter menade även att eleverna 

påverkas av sociala normer. De väljer att följa sina vänners val av studier hellre än de studier de 

finner störst intresse för. Utifrån denna information drar vi slutsatsen att det idag bildas klasser 

som inbegriper elever med likartade personligheter och intressen. Vår ståndpunkt är att en ökad 

segregation inom den svenska skolan skapar stora problem för läraren då kunskapsgapen mellan 

olika klasser växer. Framförallt blir det svårt för läraren att skapa liknande kursupplägg för 

samtliga elever. Beroende på sammansättning av elever och beroende på situation kan behovet 

av resurser variera. Enligt Ljunghill (1995) och Dahlstedt (2007) resulterar konkurrensen i att 

skolor sparar in på kuratorer och speciallärare i första hand vilket gör behoven svåra att hantera. 

Vi instämmer därmed i Bergeå och Löwing (2009), Dahlstedt (2007) samt Ljunghills (1995) 

resonemang där dessa ifrågasätter huruvida skolorna idag tar hänsyn till elevernas olika behov. 

Betygsinflation 

Betygsinflationen behandlades av samtliga lärare inom både de kommunala och de fristående 

skolorna där de flesta respondenterna uttryckte en oro över dagens betygsutveckling. 

Utvecklingen pekar nämligen på att elevernas slutbetyg stiger medan svenska elever klarar sig 

sämre i internationella undersökningar. Med DN:s artikel i åtanke (Dagens Nyheter, 2009-08-17) 

tror vi inte det är en tillfällighet. Två av respondenterna beskrev hur de, via subtila signaler, 

blivit uppmuntrade att sätta högre betyg. Varför vill då skolorna uppmuntra till detta? Enligt vår 

uppfattning är det väldigt enkelt. I kampen om skolpengen har konkurrensen om eleverna 

hårdnat. Skolledningen är idag införstådd med att höga avgångsbetyg attraherar elever och att det 
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finns ekonomiska vinster att göra. Enligt de resultat vi fått fram finns det inga tydliga tecken som 

visar att friskolor skulle påverkas av betygsinflationen i större utsträckning än de kommunala 

skolorna. De två respondenter som medgett att de satt generösa betyg kommer båda från 

kommunalt ägda skolor. Vår uppfattning är att kommunala skolor i stor utsträckning strävar efter 

ekonomiska vinster vilket motsäger det resonemang som tas upp i Weisbrods (1997) rapport om 

att icke-vinstdrivande skolor skulle vara ett slöseri med resurser. Att kommunala skolor inte 

skulle vara ekonomiskt vinstdrivande betyder inte att de saknar ett ekonomiskt vinstintresse.  

Lärarna som vi varit i kontakt med beskrev att problematiken gällande betygsinflationen främst 

handlar om att eleverna får svårigheter att hänga med om de exempelvis ska studera vidare på 

universitetsnivå. Efter genomförandet av denna undersökning är vår uppfattning att lärarna inte 

sätter för generösa betyg i syfte att framhäva sin lärarroll, såsom Skolverket (2012) uppger, utan 

snarare att det sker på grund av påtryckningar från ledningen. På sikt finns risk att detta kan leda 

till att kunskap blir en klassfråga där endast de bäst ställda har råd med bra utbildningar.  Utifrån 

ett globalt perspektiv kan det leda till att det uppstår ett kunskapsgap som blir större än i andra 

länder.  

Inverkan på lärarens arbete 

Betygsinflationens inverkan på lärarens arbete 

I likhet med Ljunghill (1995) upplevde respondenterna både från de kommunala och fristående 

skolorna att problematiken kring betygssättningen skadar läraryrkets legitimitet. Det finns en oro 

för att färre på sikt utbildar sig till lärare, vilket riskerar att leda till arbetsbrist inom yrket. Det 

kan även leda till en brist på duktiga lärare när attraktionskraften för professionen sjunker. En av 

respondenterna förklarar hur eleverna idag ofta trivs i skolan men att det ändå är få som söker sig 

till skolan som arbetsplats. Anledningen till det är enligt den förståelse som vi etablerat att 

eleverna idag sympatiserar med lärarna och därför inte upplever deras arbetssituation som 

speciellt attraherande. Resultaten visar att lärarna är eniga om att konkurrensen överlag haft en 

negativ inverkan på deras arbete. Samtidigt har vi funnit skillnader i hur man väljer att handskas 

med den. Vlacho och Henrekssons undersökning i Dagens nyheter (2009) lyfter fram 

konkurrensens inverkan på betygsättningen där resultatet visar en markant ökning av antalet 

elever med toppbetyg mellan åren 1997 och 2008.  En tredjedel av respondenterna i vår 

undersökning berättar att det satt för generösa betyg. Ett resultat som stämmer överens med 
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Frostenssons (2011) slutsats att lärarna sällan kan styra varken kunskapsutvecklingen eller 

kvalitetssäkringen för de studier de bedriver.  

De två kommunala lärarna med längst erfarenhet är de som erkänt att de satt för generösa betyg. 

Anledningen till varför inte fler uppgav att de blivit offer för betygsinflationen tror vi delvis kan 

vara att endast de två respondenterna med längst erfarenhet är de som varit verksamma mellan 

åren 1997 och 2008. Dessa lärare har varit verksamma inom yrket under en längre tid och kan 

lättare finna skillnader mellan betygen de sätter idag och betygen de satte förr. Vi tror det kan 

finnas en risk att nyexaminerade lärare tenderar att normalisera de krav och betyg som sätts på 

eleverna. Distansläraren beskriver dock ett mer distanserat förhållande till betygsinflationen. 

Respondenten menar att konkurrensen mellan distansskolorna snarare stimulerar till bättre 

utbildningar samtidigt som eleverna ges möjlighet till större flexibilitet i sina studier (Skolverket, 

2008). Läraren betonar trots detta att distansskolor arbetar under andra ekonomiska system än de 

övriga skolorna vilket enligt vår uppfattning är en bidragande orsak till detta förhållningssätt. 

Betygsinflationens inverkan på lärarens arbete beror enligt vår förståelse på hur systemet är 

utformat. Det kommer därför krävas att en kontrollfunktion inrättas för att säkerställa att betygen 

sätts på lika villkor. 

Marknadsföringens inverkan på lärarens arbete 

Respondenterna inom både de kommunala och de fristående skolorna menar att 

marknadsföringsområdet fått en mer betydande roll de senaste åren. En av respondenterna 

beskriver att om den lade ner 1 timme på marknadsföring för 18 år sedan är denna siffra 20 

timmar idag. Vi kan därför se ett samband mellan en ökad marknadsföring och den ökade 

konkurrensen. Ingen av respondenterna menar att det var på grund av marknadsförings-

uppgifterna som de valde läraryrket. I slutändan menar flera av respondenterna att detta kan 

skada kvalitén på undervisningen. För att avlasta lärarna från arbetsuppgifter gällande 

marknadsföring anser vi att skolorna är i behov av renodlade marknadsföringstjänster. 

Problematiken tror vi grundar sig i att marknadsföringen tar energi från lärarnas primära 

uppgifter, det vill säga att bibehålla en hög kvalité på undervisningen. Forskning som vi tagit del 

av visar att bra lärare utgör en konkurrensfördel i kampen om eleverna (Frostensson, 2011) men 

då behöver lärarna ges möjlighet att utföra sina primära arbetsuppgifter på bästa sätt. Resultatet i 
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vår undersökning visar att dagens lärare behöver lägga mycket energi på arbetsuppgifter som i 

grunden inte är förenade med lärarens yrkesroll. 

Skillnad mellan friskola och kommunal skola 

Respondenterna beskriver att konkurrenssituationen främst är en kamp mellan friskolorna och de 

kommunala skolorna. De kommunala skolorna var tydliga med att understryka att de inte 

försöker ta elever från varandra, utan att de snarare är intresserade av att locka studenter från 

friskolorna. Weisbrods (1997) resonemang om att vinstdrivande skolor är effektivare är något 

som vi ställer oss frågande till. Att verksamheterna ska vara kostnandseffektiva och kunna 

attrahera elever är något som vi med detta sagt inte tror skiljer dessa två skolformer åt. I 

slutändan finns det en möjlighet att friskolorna ändå satsar mer på marknadsföringen eftersom 

dessa är beroende av ekonomiska resultat i större utsträckning än de kommunala skolorna.  Det 

är en åsikt som stärks av respondenterna som menar att arbetet med marknadsföring inte märks 

av på samma sätt inom den kommunala verksamheten. Vad som menas med begreppet vinst kan 

egentligen ifrågasättas. När respondenterna talade om vinst under intervjuerna har det ofta 

handlat om ekonomisk vinst. Men borde inte vinst inom skolvärlden främst handla om hög 

undervisningskvalité?  

 

Sammanfattningsvis har vi genom arbetet med denna uppsats fått uppfattningen att den 

negativitet som finns rörande konkurrensen inte grundar sig på konkurrensen i allmänhet, utan 

snarare på de olika ägarformerna: kommunal respektive fristående skola. 

Metoddiskussion 

Valet av kvalitativa intervjuer anser vi har varit mycket lyckat. Intervjuer är något som vi båda 

känt oss trygga med eftersom vi under studietiden tränat mycket på det. Vid intervjuerna har vi 

haft möjlighet att ställa följdfrågor och kunnat be respondenterna utveckla eventuella 

frågetecken. Detta hade inte varit möjligt vid en enkät- eller observationsstudie. 

Antalet intervjuer har varit passande med tanke på de tio veckor vi haft till vårt förfogande.  De 

sex intervjuerna har gett oss den information vi behövt för att ta fram respondenternas skilda och 

gemensamma åsikter. Intervjuguiden har varit ett viktigt hjälpmedel för oss vid 

intervjutillfällena. Detta eftersom vi då hittat tillbaka till ämnet då respondenter hamnat på 
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sidospår.  Eftersom vi hade svårigheter att finna fler än sex respondenter valde vi att inte 

genomföra en pilotstudie. Detta på grund av att vi ville använda oss av samtliga lärare i studien. 

Att utföra en pilotstudie tror vi dock hade varit till vår fördel eftersom vi då hade haft 

möjligheten att finslipa vår intervjuguide och fylla på med frågor som vi ansåg saknades.  Det 

optimala hade även varit att utföra intervjuerna tillsammans eftersom en av oss då hade kunnat 

genomföra intervjun och den andra föra anteckningar. Anledningen till att vi valde att dela på oss 

var för att spara tid som skulle behövas senare i uppsatsarbetet. Fördelen med att arbeta på 

separata håll var att respondenten inte behövde hamna i en så kallad förhörsposition. Vilket vi 

tror bidrog till en öppnare och en mer naturlig diskussion mellan två parter. 

Avslutande ord 

Syftet med arbetet har varit att söka förståelse för lärarnas syn på skolkonkurrens och studera om 

den inverkar på lärarens arbete och i så fall på vilket sätt.  Efter undersökningen kan vi 

konstatera att skolan är något som engagerar de flesta och att det inom detta område finns 

mycket både gemensamma och delade åsikter. De negativa åsikterna som kartlagts i uppsatsen är 

problematiken runt segregationen, betygsinflationen, felaktiga prioriteringar och att 

marknadsföring stjäl tid från undervisningen. De positiva faktorerna som nämns är 

utvecklingsmöjligheter och större valfrihet för eleverna. Slutsatser som vi lyfter upp i vår 

diskussion är att lärarna med längre arbetslivserfarenhet har en tendens att vara mer kritiska till 

konkurrensen, medan lärare med kortare erfarenhet har en positivare inställning.  

Arbetet med denna studie har varit lärorikt och intressant. Det har varit roligt att arbeta med ett 

ämne som ”ligger i tiden” och som många människor intresserar sig av. Genom arbetets gång har 

vi fått möjlighet att träffa många engagerade lärare vilket bidragit till att vi tagit del av mycket 

givande information. Vi har även tagit del av intresseväckande litteratur inom området skola och 

konkurrens. Vi tror och hoppas på att denna studie kan bidra med ny och intressant fakta inom 

området. 

Förslag på vidare forskning 

Denna uppsats ger endast en försmak av den forskning som kan göras inom området.  Exempel 

på vidare forskning kan vara att forskaren intar ett elevperspektiv där man undersöker hur 

niondeklassare innan valet av gymnasieskola upplever skolkonkurrensen och den ökade 
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valfriheten av skolor. Ett annat förslag är att undersöka hur man på politisk nivå arbetar för att 

främja konkurrensen mellan skolor, och dess egentliga syfte. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

1. Bakgrund 

* Vilka ämnen undervisar du i? 

* Hur länge har du arbetat som lärare? 

* Hur länge har du arbetat just på den här skolan? 

 

2. Konkurrens inom skolans värld 

* Hur ser du som lärare på konkurrens mellan skolor?  

* Kan du nämna några positiva/ negativa åsikter angående skolkonkurrens? 

* Upplever du att din skola konkurrerar med någon eller några skolor? – I så fall om vad ? 

* Upplever du att konkurrensen påverkar er skola på något sätt?  

 

3. Konkurrensens påverkan på lärarrollen 

* Upplever du att din yrkesroll har förändrats på något sätt i och med konkurrensen, I så fall hur? 

* Har er lärarroll förändrats över tid? 

- Relationen med eleverna 

- Relationen mellan arbetskollegor 

- Relationen till föräldrar 

- Relationen till ledningen 

 

* Vad anser du om marknadsföring av skolor? 

* Hur arbetar du eller din skola för att stärka skolans varumärke, finns det några strategier? 

* Vad tror du är det vinnande konceptet för att vinna kampen om eleverna? 
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Bilaga 2. Mail till respondenter 

Hejsan! 

Vi är två studenter på Personalvetarprogrammet vid Umeå universitet som nu genomför vårt 

examensarbete. Vår uppsats kommer att handla om skolan med ämnet ”skolkonkurrens” och vi 

skulle jätte gärna vilja komma i kontakt med någon lärare från er skola som skulle vilja svara på 

lite frågor rörande hur de ser på konkurrens inom skolväsendet och hur det påverkar dem i deras 

arbete. 

Samtalet kommer att ta cirka 30- 45 minuter och vi planerar att träffa sex olika lärare inom 

kommunen. Vår förhoppning är att vi ska kunna genomföra intervjuerna under vecka 

Nedan ges förslag på några tider som vi hoppas kan passa dig. 

MÅNDAG tisdag ONSDAG torsdag FREDAG 

08.00 – 09.00 08.00 – 09.00 08.00-09.00 08.00-09.00 08.00-09.00 

10.00-11.00 10.00-11.00 10.00-11.00 10.00-11.00 10.00-11.00 

12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

14.00 – 15.00 14.00-15.00 14.00-15.00 14.00-15.00 14.00-15.00 

16.00-17.00 16.00 -17.00 16.00-17.00 16.00 -17.00 16.00-17.00 

 

Meddela vilken tid som passar dig bäst så snart som möjligt, eller senast 5/4 så försöker vi 

komma på den tiden och besöka er. Vi är medvetna om att många har fulltecknad kalender, men 

vi hoppas att ni ska kunna hitta en tid som passar. Vi har kontaktat några lärare på er skolan men 

hoppas få respons från någon. Kontakta oss gärna på numret nedanför om du har några frågor! 

Med vänliga hälsningar 

Beatrice Holm, Fredrik Lindahl 


