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Sammanfattning 
Privatisering av utbildning och hur friskolor faktiskt drivs har länge varit ett debatterat ämne i 
Sverige. Det är därför angeläget att undersöka hur rektorer och lärare vid gymnasieskolor 
uppfattar friskolereformen och hur den påverkar deras arbete. Uppsatsens syfte är att under-
söka hur lärare och rektorer upplever att friskolereformen, det vill säga marknadsorientering-
en, påverkar styrning och organisering av utbildning. Uppsatsens fokus är inriktat på hur rek-
torer och lärare upplever att marknadsorienteringen påverkar utbildningsorganisationen och 
hur den påverkar ledarskapet. Uppsatsens teoretiska ram ligger på två nivåer. Vi använder dels 
teorier på organisationsnivå såsom New Public Management och Freidsons (2001) tre logiker 
om marknad, byråkrati och profession. Vi använder också Linds (2011) teori om transforma-
tivt ledarskap samt Malténs (2000) teori om det pedagogiska ledarskapet. Vi har med hjälp av 
en kvalitativ metod genomfört semistrukturerade intervjuer på tre fristående gymnasieskolor i 
Västsverige där vi intervjuat en rektor respektive en lärare på vardera skola. Intervjuguiden är 
baserad på fyra olika huvudteman; friskolereformen, konkurrens & marknad, ekonomi och 
ledarskap. Samtliga respondenter anser att friskolereformen till stor del har inneburit en posi-
tiv förändring för gymnasieskolorna i Sverige, men flera av dem är också kritiska till den och 
dess effekter. Det som ansågs vara bra med reformen var exempelvis möjligheten till ett fritt 
skolval. En annan aspekt som majoriteten av respondenterna såg som positiv och nyttig var att 
möjligheterna till förändring förbättrades. Samtliga rektorer var också överens om att sättet en 
fristående skola styrs på rent organisatoriskt är fördelaktigt. Det här är en effekt av privatise-
ringen och tolkas tydligt genom NPM där gymnasieskolan styrs mer som ett företag än som 
en offentligt styrd gymnasieskola. Det som ansågs vara en mindre bra effekt av friskolerefor-
men var exempelvis det faktum att en del av de fristående skolorna drivs av börsnoterade 
koncerner. Flera av lärarna var kritiska mot detta och de menade att det ibland flyttade bort 
fokus från utbildningen. 
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1. INLEDNING 
Ett ämne som länge varit debatterat i Sverige är privatiseringen av utbildningen och hur fri-
stående gymnasieskolor drivs. Friskolereformen genomfördes 1992 av den nytillträdda bor-
gerliga regeringen och det innebar en stor förändring av det svenska skolsystemet. Reformen 
gjorde det möjligt för andra aktörer än kommunen att driva skolor och det blev starten på det 
fria skolvalet samtidigt som möjligheten öppnades för att driva skolan som exempelvis ett ak-
tiebolag. Reformen innebar att skolor inte nödvändigtvis behövde drivas av den offentliga 
sektorn för att fortlöpande finansieras av skattemedel genom den så kallade skolpengen. Den 
offentliga implementeringskedjan av utbildning, från politiska beslut via finansiering till im-
plementering bröts härmed delvis upp.  

Vid sidan av offentliga skolor bildades framförallt friskolor. En friskola, eller fristående skola, 
är en skola där verksamheten drivs av en annan aktör än kommunen, till exempel genom ett 
privat företag eller en annan offentlig verksamhet. Genom kommunaliseringen av skolan blev 
det kommunen som finansierar verksamheten (Skolvalet, 2015). Det här innebar att varje 
kommun skulle ansvara över sitt skolsystem och således implementera nationella bestämmel-
ser och direktiv såsom skollag, läroplan och nationella kursplaner. Skollagen kom därigenom 
att ändras delvis, och det kan i det här avseendet ses som en avreglering trots innehållet av 
skärpta regler och uppdrag (Dovemark, 2004).  

Tanken var att konkurrensen mellan skolorna skulle generera bättre studieresultat, bidra till 
lägre kostnader, att nya pedagogiska metoder skulle växa fram och samtidigt öka valfriheten. 
Skolan skulle fungera på samma sätt som vilken varu- eller tjänstemarknad som helst enligt 
marknadsteorierna (Skola och samhälle, 2016). Som en del av omvandlingen började även 
offentliga organisationer, till exempel skolor, inspireras av styrning inom privata organisatio-
ner. En teori som starkt kan kopplas till skolans verksamhet är New public management, 
NPM. NPM innebär att organisationsstrukturen privatiseras och det här kan liknas vid privati-
seringen av skolorna och bildandet av friskolorna. Införandet av den här privatiseringen ledde 
till försök att skapa större konkurrens mellan verksamheterna och därmed stimulera dess ut-
veckling (Berlin & Kastberg, 2011). Privatisering är ett mångtydigt begrepp som kan ha flera 
betydelser och innebörder. Det vanligaste sättet att förklara ordet är att delar av produktionen 
av tjänster övergår från offentlig regi till privat regi, med organisatoriska konsekvenser för 
produktions- och anställningsförhållanden (Dellgran & Höjer, 2005). 

På senare år har också lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om valfrihetssystem 
(LOV) tillkommit som ett led i den omstrukturering som pågått. (SFS 2007:1091, SFS 
2008:962) Förändringen som startade i Sverige redan på 1980-talet kan beskrivas som en för-
skjutning från välfärdsstat till välfärdssamhälle. I grunden är målet detsamma, att medborgare 
skall vara garanterade välfärdstjänster vid behov - oavsett betalningsförmåga  -eftersom jäm-
likhet och likvärdighet är två av politikens centrala principer (Hartman, 2011). En av effekter-
na av friskolereformen och stiftandet av lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om 
valfrihetssystem (LOV) blev att ägarformen hos många av de fristående skolorna ändrades. 
Enligt Lärarnas Riksförbund (2016) gick år 2015 25 procent av gymnasieeleverna i skolor 
som har privata huvudmän. Den helt dominerande och dessutom hela tiden växande ägarfor-
men för fristående skolor är aktiebolag (Lärarnas Riksförbund, 2016). När skolan drivs som 
ett aktiebolag hamnar genast fokus och syftet med verksamheten på att bli ett vinstdrivande 
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företag. Eftersom den största frågan hos ett aktiebolag handlar om att ha en god ekonomi gäl-
ler det därför att fokusera på de saker som är lönsamma. I och med detta gäller det att ta in de 
elever som kostar så lite som möjligt och är så billiga i drift som möjligt, vilka är elever med 
goda studieförutsättningar och de med skolintresserade och välutbildade föräldrar. På så sätt 
kan skolorna ha låg lärartäthet men ändå visa goda resultat och de slipper kostnader för extra 
stöd med mera (Skola och samhälle, 2016). 

Freidson (2001) menar att den fria marknadslogiken förutsätter en marknad som är oreglerad 
och helt öppen. Den fria marknadslogiken styrs av den klassiska teorin att efterfrågan och ut-
budet styr vilka tjänster som ska finnas till hands på marknaden. Eftersom gymnasieskolan är 
reglerad via bidrag i form av skolpeng för varje elev som går på skolan, kan friskolereformen 
ses som en konflikt i förhållande till den fria marknaden (Freidson, 2001).  

Skollagen (2010:800) visar att det finns lagstöd för vilken typ av lärande som ska bedrivas i 
Sverige: 

”5§ Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värde-
ringar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och 
integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.” Skol-
lagen (2010:800) § 5 

Enligt skollagen förutsätts också att de ideal som lärarna fått med sig från sin utbildning efter-
levs, det vill säga att förse elever med en utbildning som gör eleverna anställningsbara, men 
samtidigt också att eleverna får med sig de grundläggande demokratiska värderingar som det 
finns lagstöd för. 

I gymnasieskolan är det eleverna som är det centrala. Som en följd av den nya ägarformen 
ändrades i viss mån synen på eleverna, de ses snarare som köpare eller kunder av utbildningen 
än som elever som skall uppnå vissa utbildningsresultat. Eleverna ses också som ambassadö-
rer och marknadsförare av utbildningen och gymnasieskolan. Det fria valet av skola innebär 
så mycket mer än bara skola och utbildning, för eleven handlar det också om vem man vill 
vara, och skolans läge och rykte spelar stor roll i valprocessen (Lundahl, M m.fl. 2007). 

Genom friskolereformens införande ansåg regeringen att de som väljer en fristående skola 
måste försäkras om rätten till samma villkor och ekonomiska förutsättningar som de som väl-
jer en kommunal skola. Detta för att skapa verkliga förutsättningar för elever och föräldrar att 
välja den utbildning som bäst passar de egna behoven, och de ekonomiska förutsättningarna 
hos familjerna skulle alltså inte ha en avgörande roll i valet av skola (Lärarnas Riksförbund, 
2016). Enligt skollagen (SFS 2010:800) är skolans uppgift att ge alla barn och ungdomar en 
likvärdig utbildning med hög kvalitet oavsett var i landet man bor. Utbildningen skall främja 
elevernas utveckling och lärande, samt ge ”en livslång lust att lära”. Lagen säger också att det 
pedagogiska arbetet vid en skolenhet skall ledas och samordnas av en rektor (SFS 2010:800). 
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1.1. Omstruktureringen och den nya skolan 
Under 1980-talet var den svenska allmänna skolan i kris med kraftiga kostnadsökningar, dåli-
ga läromedel och uttröttade lärare. Efter en lång utredning slogs det fast att det behövdes en 
ny skola och en ny pedagogik - en total förändring av hela det svenska utbildningssystemet 
med andra ord (Dovemark, 2004). En av grunderna till förändringen av skolans verksamhet 
bottnar i kritik som framkom redan under 1980- och 1990-talet från både vänster- och höger-
politiska partier. Ingen var särskilt nöjd med hur systemet fungerade. Kritiken från vänster-
kanten handlade framförallt om att utbildningssystemet inte kunde sudda ut eller minska de 
sociala skillnaderna som var uppenbara trots många års arbete för en skola för alla. Förhopp-
ningen de hade var att skapa en mer jämlik utbildning av god kvalitet (Dovemark, 2004).  

Kritiken från den högra sidan handlade om bristande effektivitet inom den offentliga sektorn, 
framförallt inom skolväsendet. Det ansågs också att skolan var dyr och att den var likriktad. 
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund håller med om en del av kritiken och de lägger ner 
stora resurser för att öka kompetensutvecklingen bland lärarna (Dovemark, 2004). 

I samband med detta infördes också det som skulle ge eleverna rätt att välja skola, det fria 
skolvalet (Skolvalet, 2015). I det fria samhället anses rätten och möjligheten att fritt välja sko-
la och utbildning som mycket betydelsefull. Dovemark (2004) menar att man genom valfrihet 
ansåg att den nya omstrukturerade skolan skulle nå högre utbildningsstandard, reducerad cent-
ralisering, högre grad av flexibilitet, delegerat ansvarstagande, målrationalitet och självstyr-
ning (Dovemark, 2004). Förändringen av utbildningssystemet och skolans verksamhet kan ses 
som en övergång från centralism till decentralisering med idéer, inslag och principer från den 
ekonomiska marknaden (Dovemark, 2004). För att sätta utbildningens resultat i fokus gjordes 
en övergång från detaljstyrning till målstyrning (SKL, 2014).  

Idag finns det tre olika sätt att bedriva skola på; den kommunala skolan, den fristående skolan 
och den privata skolan, så kallat riksinternat. Alla dessa skolformer drivs med skattemedel, 
skolpeng, och/eller statsbidrag. Det som skiljer privata skolor från de andra skolformerna är 
att de också får ta ut elevavgifter, vilket innebär att eleven delvis själv betalar för att gå på 
skolan (Skolinspektionen, 2016). 

1.2. Avgränsningar 
Tidigare forskning om friskolereformen har framförallt fokuserat på ett elev- eller föräldra-
perspektiv. Det finns dock inte lika mycket forskning inriktad på hur friskolereformen upplevs 
av ledare i skolan, det vill säga rektorer och lärare. Denna uppsats studerar hur privatiseringen 
av den svenska skolan upplevs ha påverkat hur skolans resurser styrs, och hur ledarskap för-
stås i den nya skolorganisationen på en friskolemarknad. Privatiseringsprocessen av skolan 
har skett genom reformer av utbildningssystemet. Vi anser det angeläget att belysa hur rekto-
rerna uppfattar friskolereformen, hur den påverkar deras arbete och profession och hur de 
själva agerar i relation till reformen. Det är också angeläget att belysa lärarnas roll och vad de 
har för uppfattning om det samma. Anledningen till detta är att undersökningar kring de fri-
stående gymnasieskolorna ofta i tidigare forskning visats och beskrivits ur ett elevperspektiv 
alltså “down-up”. Vi har därför valt att istället belysa friskolereformen som fenomen ur lärare 
och rektorers perspektiv. 
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Vår uppsats handlar om friskolereformen och den svenska skolans privatisering av utbild-
ningssystemet, och vi har valt att endast fokusera på gymnasieskolan. Vi har gjort denna av-
gränsning för att det är en större och mer attraktiv marknad som erbjuder utbildning till ung-
domar medan det i grundskolan istället handlar om skolplikt och där väljer föräldrarna skola 
åt sina barn. Vi har dessutom avgränsat urvalet till endast rektorer och lärare för att få möjlig-
het att kunna se friskolereformen ur deras perspektiv.  

1.3. Syfte 
Syftet med vår uppsats är att undersöka hur lärare och rektorer på fristående skolor upplever 
friskolereformen. Uppsatsens fokus är inriktat på hur rektorer och lärare upplever att mark-
nadsorienteringen påverkar utbildningsorganisationen och hur den påverkar ledarskapet.  

1.3.1. Frågeställning 
1. Hur upplever lärare och rektorer på fristående gymnasieskolor att konkurrensutsättning ge-
nom friskolereformen påverkar friskolans verksamhetsutforming och utbildningsfokus? 

2. Hur upplever lärare och rektorer på fristående gymnasieskolor att konkurrensutsättning ge-
nom friskolereformen påverkar skolledarens roll i utbildningen? 

3. Hur går dessa upplevelser att förstå i relation till teorier om ledarskap och verksamhetslo-
giker inom skolan? 

1.4. Disposition 
Inledningsvis vill vi författare redogöra för hur uppsatsens olika delar disponerats. I inled-
ningskapitlet redogör vi för bakgrunden till friskolereformen och privatiseringen av utbild-
ningssytemet. Syftet och frågeställningarna beskrivs sedan. Därefter följer en förklaring av de 
begrepp som vi anser behöver förklaras. I kapitlet med tidigare forskning och teoretisk ut-
gångspunkt presenteras vad andra forskare tidigare kommit fram till samt relevanta teorier att 
applicera på vårt ämne. I metodkapitlet redogörs för vilken metod som använts vid framtag-
ningen av det empiriska materialet, uppsatsens tillvägagångssätt och vårt urval. I resultatka-
pitlet presenteras vårt resultat av de kvalitativa semi-strukturerade intervjuer vi genomfört 
med både rektorer och lärare, vi besvarar även syfte och frågeställningar i detta kapitel. I ka-
pitlet med diskussion kopplas det empiriska materialet, våra teorier och den tidigare forsk-
ningen samman med vårt resultat. Avslutningsvis finns ett kapitel med slutsatser som besvarar 
uppsatsens frågeställningar.  
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1.5. Förklaring av begrepp 
Här redogör vi för de återkommande begrepp vi använder oss av och som vi anser behöver 
förklaras för att passa in i vårt sammanhang. 

1.5.1. Decentralisering 
Decentralisering betyder en fördelning eller spridning av verksamheter från en eller ett fåtal 
platser till fler områden och personer. Det innebär en förskjutning av makt och/eller ansvar i 
organisationen vilket leder till en förändring i förhållandet mellan de territoriella nivåerna i 
organisationen (Skolverket, 2016). I en decentraliserad organisation överlåts således viktiga 
beslut till den lägre nivån (Christensen, T. m.fl, 2005). Omstruktureringen av skolan är ett ex-
empel på decentralisering i och med att styrningen i många fall övergått från statlig till privat 
styrning, och därmed förskjutits nedåt. Motsatsen till decentralisering är centralisering (Skol-
verket, 2016). I en centraliserad organisation tas de viktigaste besluten nästan alltid på över-
ordnad nivå och det förväntas därmed att besluten efterföljs på de lägre nivåerna (Christensen, 
T. m.fl, 2005). Många forskare menar att decentraliseringen är det mest centrala och huvud-
sakliga instrumentet i omstruktureringsprocessen.  

Dovemark (2004) beskriver decentraliseringspolitiken som tre olika dimensioner där den förs-
ta är den politiska och handlar om att ”sprida makten genom att ta bort centraliserade kontrol-
ler av beslutsfattandet” (Dovemark, 2004:34). Den andra dimensionen är den administrativa 
och den fokuserar på ”de strukturella följderna, exempelvis hur utbildningsresurserna förde-
las, styrs och används” (Dovemark, 2004:34). Den tredje och sista dimensionen beskrivs som 
den ideologiska dimensionen som ”fokuserar på en analys av den uppsättning trosföreställ-
ningar och värden som stödjer decentraliseringspolicyn” (Dovemark, 2004:34). Decentralise-
ringspolicyn är full av konflikter och motsägelser och det finns uppfattningar om att begrep-
pet är vagt och missledande eftersom ingen stat har gett upp den totala kontrollen av utbild-
ningsväsendet (Dovemark, 2004).  

1.5.2. Kvasimarknad 
Gymnasieskolorna och dess utbildningar finner vi på en annan marknad än den klassiska ut-
bud- och efterfrågan-modellen, de befinner sig istället på en kvasimarknad. Kvasimarknaden 
består av ett antal konkurrerande leverantörer som ersätter monopolet och är alltså en kom-
mersiell marknad i viss mening men inte på något vis en normal marknad. Le Grand och Bart-
lett (1993) menar att det finns tre huvudsakliga skillnader. Först och främst är leverantörerna 
ej vinstmaximerande, trots given konkurrens. Detta beror på att aktörerna på marknaden kan 
vara ideella. De ideella organisationerna kan vara anknutna till en offentlig aktör som deltar 
på marknaden och detta förändrar då förutsättningarna.  

En annan avgörande aspekt på kvasimarknaden är att det är den offentliga budgeten som helt 
och hållet styr efterfrågan, alltså inte kunden eller eleven, som i det här fallet faktiskt konsu-
merar varan eller tjänsten. Gymnasieskolan som marknad är helt och hållet beroende av vil-
ken skolpeng, som kommunen vilken skolan är belägen i, beslutar att ge. De fria gymnasie-
skolorna bryter här det offentliga monopolet för marknaden kring gymnasieskolan. Sist men 
inte minst är valet av leverantör, det vill säga gymnasieskola, inte bara elevens val att göra 
utan också konsumentens val (Le Grand & Bartletts, 1993). 
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De stora kriterierna för att kunna avgöra hur väl en kvasimarknad fungerar är fördelning, ef-
fektivitet och kvalitet (Le Grand & Bartletts, 1993). 

1.5.3. Skolpeng 
Före införandet av friskolereformen och det fria skolvalet uppstod det mycket debatt i Sverige 
om centralstyrning och decentralisering. I samband med att de första friskolorna startades in-
fördes också skolpengen, för att skapa en rättvis finansiering. Skolpengen är en summa peng-
ar som följer med eleven till den skola som han eller hon väljer. Skolpengen används för att 
finansiera alla skolor, både kommunala och fristående. Det är upp till varje kommun att beslu-
ta nivån på skolpengen och den kan alltså variera från kommun till kommun. Detta system 
används istället för att ge varje skola en budget i form av en klumpsumma. (Skolvalet, 2015) 

Skolpengen bestäms enligt den relativt nya lagen, Skollagen (2010:800). Systemet inkluderar 
alla former av skola, förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola och fritidshem. En friskola måste vara godkänd av Skolinspektionen för att 
få skolpeng från elevernas olika hemkommuner. Summan består av ett grundbelopp och ett 
tilläggsbelopp för varje elev, den skall täcka kostnader för undervisning men också utgifter 
som elevhälsa och måltider (SFS 2010:800). Sverige är  numera det enda landet i världen som 
tillåter vinstdrivande aktiebolag i grund- och gymnasieskola, efter att Chile under 2016 beslöt 
att avskaffa det vinstdrivande aktiebolagssystemet. Utbildningssystemet med vinstdrivande 
aktiebolag är således unikt för Sverige (Sydsvenskan, 2016). Sverige är också ensamma om 
att läroplanen är nationell och alltså gäller för samtliga skolor, både kommunala och friståen-
de (Lundström & Parding, 2011). 

1.5.4. Profession 
Profession är ett yrke som kräver legitimation. Med legitimation har innehavaren rätt att utöva 
yrket (Berlin & Kastberg, 2011). Sjukvården är en sådan yrkesgrupp, precis som läraryrket. I 
och med införandet av skollagen 2011 infördes också ett krav på legitimation för förskollärare 
och lärare. Syftet och målet med legitimationen var att ”öka kvaliteten i svenska skolan, höja 
statusen på yrket och tydliggöra vad en lärare och förskollärare är behörig att undervisa 
i” (Skolverket, 2016). Det krävs både legitimation och behörighet för att få undervisa i skolan, 
och behörigheten fås genom examen. De rektorer och lärare som genom studier och praktik 
visat att de tillhör sin profession har alltså rätt att utöva det valda yrket. Freidson (2001) be-
skriver att det inom den professionella logiken är mycket viktigt att vara konkurrenskraftig, 
något som kommer förklaras vidare i senare avsnitt (Friedson, 2001). Det räcker alltså inte 
alltid med att ha bevisat sin tillhörighet till ett specifikt yrke, det gäller också att visa framföt-
terna och utföra sitt dagliga arbete väl. 

Sedan införandet har Skolverket legitimerat över 220 000 lärare och förskollärare (Skolverket, 
2016). Professioner styrs ofta av policys, regler och rutiner. Yrkesutövarna använder samtidigt 
sin professionsspecifika kunskap och kompetens (Lundström & Parding, 2011).  
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2. Tidigare forskning 

I det här kapitlet presenterar vi vad tidigare forskning om friskolereformen, konkurrensutsätt-
ningen på marknaden och ledarskap inom skolan kommit fram till.  

2.1. Omstrukturering av utbildningssektorn 
Omstruktureringen av utbildningssystemet bottnar i statens förändrade roll genom avregle-
ringen av den tidigare statsfinansierade verksamheten. En önskan om att skapa ordning och 
struktur i politisk och organisatorisk mening anses vara ett av syftena till omstruktureringen 
eftersom flexibilitet är något som begärs i en decentraliserad och platt beslutsstruktur (Dove-
mark, 2004).  

I och med att Sverige omstrukturerat systemet har vi det minst reglerade skolsystemet i den 
industrialiserade världen (Dovemark, 2004). Decentraliseringen av ekonomin och styrnings-
kontrollen är något som gemensamt kännetecknar omstruktureringen av utbildningssystemet, 
dels i Sverige men också i andra länder. Decentraliseringen tillsammans med en ny läroplan 
formad efter en ny typ av styrning med bland annat integration mellan olika utbildningssy-
stem och marknadsanpassning har lett till att processen medfört stora förändringar under en 
relativt kort period (Dovemark, 2004). Förändringen och decentraliseringen av skolan innebar 
att staten förde över väsentliga ansvarsområden till kommunerna. De var framförallt tre om-
råden som berördes; tydlig ansvarsfördelning och målstyrning, fullt ansvar för kommunen 
över skolans finansiering samt ett samlat ansvar för lärare och skolledare. Före decentralise-
ringen var skolan en “byråkratisk koloss med statlig detaljstyrning av stort och smått” vilket 
var skäl nog för att genomdriva förändringen (SKL, 2014).  

Dellgran & Höjer (2005) menar att alla yrkesområden är under ständig utveckling, inte minst 
genom den organisatoriska förändring som sker då offentliga organisationer övergår till en 
mer en privat och marknadsorienterad organisation (Dellgran & Höjer, 2005). I en utredning 
som regeringen gjort, kan man konstatera att lärarnas administration och dokumentation av 
elevernas utveckling har ökat och att det främst beror på de statliga regleringar som genom-
förts. Det är inte alls mycket av det ökade administrativa arbetet som har att göra med vilka 
huvudmän som skolan har. I utredningen framgår det också att lärares undervisningstid inte 
har ökat (SKL, 2014). De nya ideologiska strömmar som uppkommer när gymnasieskolor 
drivs mer eller mindre som företag ger större utrymme och mer tid för privatiseringen och 
dess framväxt. Detta innebär organisatoriska konsekvenser för såväl anställningsförhållande 
som ledarskap.  

Skolinspektionen (2010) genomförde en kvalitetsundersökning hos ett trettiotal gymnasiesko-
lor där man undersökte just rektorernas inblandning i den faktiska undervisningen. Undersök-
ningen visade att majoriteten av rektorerna saknade direkt kontakt med lärarnas arbete i klass-
rummet och därmed också undervisningen. Skolinspektionen (2010) menade att endast 3 av 
10 rektorer utövade en väl fungerande form av pedagogiskt ledarskap. Givet detta saknades 
rätt typ av ledare och ett mer pedagogiskt ledarskap efterlystes i framtida rektorer. Efter 
granskningen förändrades också målen för rektorsskapet en aning.  
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Enligt 9 § skollagen (2010:800) ska rektorn inneha god kunskap om det löpande arbetet i sko-
lan och stå som ansvarig för det pedagogiska ledarskapet, rektorn ska även se till att lärarna 
får löpande pedagogisk utbildning och ledning så att skolans verksamhet riktas mot de natio-
nella målen. 

Egenskaper som efterfrågades innebär en ökad delaktighet i skolans direkta utveckling. En 
skolledare som dagliga kan möta sina lärarkollegor genom pedagogiska ledarskapet. En skol-
ledare som kan ge stöd, utmana och utveckla lärarna genom dialog och kommunikation om 
skolans kärnprocesser (Törnsén 2009). Efter Skolinspektionens (2010) undersökning efterly-
ses sedan också andra typer av lärare, som till större del är mer benägna att också leda istället 
för att bara lära ut det valda ämnet (Dellgran & Höjer, 2005).  

Enligt Dellgran & Höjer (2005) har få områden haft en så expansiv och snabb utveckling som 
forskningen om organisatoriska förändringar. De menar att en av de största orsakerna är väl-
färdsstatens kris gällande legitimitet och finansiell kraft. Privatiseringen som sådan är verkli-
gen ett komplext fenomen. Marknadsorienteringen innebar såväl politiska som sociala föränd-
ringar där konkreta utvecklingstendenser gick att tyda. Exempel som skolpengen, alltså det 
bidrag vilka privata utbildningsformer får från stat och kommun, till friskolor och deras eta-
blering inom den svenska utbildningsmarknaden (Dellgran & Höjer, 2005). 

2.2. Konkurrensutsättning 
Skolan är en attraktiv bransch på marknaden eftersom den ses som relativt riskfri och den ge-
nomsnittliga vinstnivån är hög (Lundahl, M m.fl. 2007). Sverige har gått längre än de flesta 
andra i skapandet av en ”skolmarknad”. Det är relativt enkelt att starta en skola och det är ofta 
ett företag med goda förutsättningar för att göra ekonomisk vinst som startar skola. Den 
svenska utbildningssektorn som under lång tid styrts av en stark socialdemokratisk utbild-
ningspolicy med stark statlig styrning fick i och med marknadiseringen av utbildningssektorn 
en helt ny prägel (Lundström & Parding, 2011). 

Till en början bestod friskolemarknaden mestadels av mindre skolor och de drevs inte som 
vinstdrivande företag. Idag ser det annorlunda ut och de flesta skolor drivs som vinstdrivande 
aktiebolag. Dessutom består marknaden till stor del av större koncerner, dels de som bildats 
genom uppköp och fusioner och dessutom ofta även av riskkapitalbolag. Academedia, Pyss-
lingen och Kunskapsskolan är några exempel på stora koncerner som dominerar på friskole-
marknaden (Lärarnas Tidning, 2010). 

På en marknad finns det konkurrens, och så är det även på skolmarknaden. Det är inte enbart 
konkurrens mellan friskolorna och de kommunala skolorna, utan i princip alla skolor konkur-
rerar med varandra om eleverna. I en studie från 2007, Gymnasiet som marknad, framkommer 
det att en majoritet av de rektorer som intervjuats anser att konkurrensen har påtaglig effekt på 
dem själva, deras lärare och deras elever. Det framkommer även att en majoritet av de inter-
vjuade rektorerna anser att behovet av att marknadsföra skolan är en tydlig följd av den väx-
ande skolmarknaden. De lägger stora resurser på att marknadsföra skolan, vilket engagerar 
både lärare och elever, och dessutom kopplas ofta reklambyråer in.  
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Rektorerna menar också att arbetsbelastningen ökar betydligt i och med den konkurrenssitua-
tion som finns och att detta inte skiljer sig åt i friskolorna jämfört med de kommunala skolor-
na. Till större del är det rektorerna i fristående skolor som anser att konkurrensen förbättrar 
elevernas resultat, endast en av de intervjuade rektorerna från en kommunal skola håller med 
om det, men det är dock ingen som anser att konkurrensen bidrar till sämre resultat (Lundahl, 
M m.fl. 2007).  

En slutsats som Lundahl m.fl. (2007) beskriver är att konkurrensen har ett starkt genomslag i 
lärarnas, men också rektorernas vardag, och att det särskilt tycks märkas på skolor med dalan-
de elevtillströmning. De menar också att konkurrensen leder till en tydlig förändring och steg-
ring av arbetet i skolan, framförallt till en mer marknadsorienterad lärarroll. Lärarna i deras 
studie är inte helt eniga, det finns de som har anammat marknadsorienteringen och de som ser 
det som en påtvingad förändring (Lundahl, M m.fl. 2007).  

Lundahl m.fl. (2007) har använt sig av flera olika delstudier för att nå fram till ett resultat. 
Hur anställda och elevers villkor i olika typer av skolor och kommuner har påverkats av kon-
kurrensutsättningen har studerats i två regioner, ungefär ett sextiotal kommuner sammanlagt. 
De har fördjupat sin studie och koncentrerat sig på åtta gymnasieskolor där konkurrensen 
inom och mellan kommuner varierat något, likaså befolkningstätheten. Deras studie bestod av 
både enkäter och intervjuer. Sammanlagt intervjuades 156 personer och enkäter gick ut till 
271 personer.  

Det svenska utbildningssystemet genomgår fortfarande en minst sagt omfattande omstrukture-
ring. Utbildning är en av de stora grunderna för den svenska välfärden och ett ämne där det 
ständigt pågår debatt. Sverige är ett av ett fåtal länder som har en så utvecklad och dynamisk 
marknad när det kommer till utbildning, särskilt när det handlar om förutsättningar för finan-
siering som gör det möjligt för fristående skolor att bedrivas under samma förutsättningar som 
de kommunala alternativen (Parding, 2011).  
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3. Teori 

Följande kapitel redogör för de teorier som används för att besvara hur privatiseringen av 
skolan upplevs påverka organisationen och ledarskapet. Inledningsvis redogörs för en teori 
som kan hjälpa oss till förståelse av hur organisationer förändras; New public management. 
Därefter redogörs för ledarskapsteorier; transformativt ledarskap och pedagogiskt ledarskap. 
Slutligen redogörs för olika styrningslogiker; fri marknadslogik, byråkratisk logik och profes-
sionell logik.  

3.1. New public management 
För att få förståelse för begreppet New Public Management krävs att ideal som tidigare varit 
aktuella lyfts fram. Dessa ideal handlar i stora drag om att driva byråkratiska förvaltningar 
och institutioner mer eller mindre som ett företag. Det kan tydligt jämföras med något som 
kallas för ”progressive public administration” (PPA). Syftet med PPA var att värna om likabe-
handlingen av medborgare samt principerna om förvaltningen som rättvis. Inom PPA är det 
viktigt att dra en gräns mellan det offentliga och privata. En opartisk och omutbar byråkrati 
var idealet man sökte. Det var i slutet av 1970-talet och i början av 1980-talet som den offent-
liga sektorn blev starkt ifrågasatt (Berlin & Kastberg, 2011).  

Målet med PPA var att undvika korruption och att politiker var för sig skulle styra organisa-
tionen eller verksamheten på ett vis som de själva kunde nyttja mer än andra. Det här är den 
vanligaste formen av styrning och anses vara ett traditionellt förvaltningsideal (Berlin & 
Kastberg, 2011). New Public Management innebär mer eller mindre en privatisering av orga-
nisationsstrukturen samt dess funktioner och enheter. Genom införandet försökte man skapa 
konkurrens för att stimulera verksamhetsutvecklingen. Den här styrprincipen kallas idag för 
NPM. Viktigt att komma ihåg är att NPM också handlar om ett fokus som ligger hos verk-
samhetens resultat, alltså att en organisation styrd genom NPM i huvudsak är resultatoriente-
rad. Organisationens olika enheter bedömdes helt efter vad de presterade och allt var kopplat 
till just mätbarhet. Återkommande mätningar blev obligatoriskt för att kunna analysera och 
driva organisationens resultat framåt och vidare mot nya mål (Berlin & Kastberg, 2011).  

Mätbarheten för kvaliteten på utbildningen är viktig för skolverksamheten i Sverige. Vanligt-
vis blir kvaliteten på utbildningen mätt i betyg. Det är ofta ett perspektiv som andra undersök-
ningar väljer att följa, ett exempel är PISA-undersökningen som utkommer var tredje år 
(Skolverket 2016). För de fria gymnasieskolorna i Sverige är New Public Management en 
förutsättning för existens och överlevnad. 

3.2. Verksamhetsform och huvudmannaskap 
De organisationer som dominerar näringslivet är privata organisationer, som bygger på enskilt 
ägande och de drivs ofta som aktiebolag. Deras existens och legitimitet hänger på hur de rea-
liserar ägarens specifika mål. Det som är gemensamt för den här typen av organisation är det 
faktum att de erhåller sitt existensberättigande men också väljer sin ledning genom demokra-
tiska omröstningar i form av en bolagsstämma. Alla typer av företag är offentliga på så vis att 
de följer tillämpad lagstiftning, i det här fallet aktiebolagslagen.  
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Den här lagen ställer krav på viss typ av redovisning och systematisk rapportering. Många 
offentligt drivna organisationer har anammat trenden och bytt form till privat företag (Lind, 
2011).  

3.3. Ledarskap 
Maltén (2000) beskriver ledarskapet som en “påverkansprocess i syfte att få andra människor, 
individer eller grupper att agera i riktning mot uppställda mål”. (Maltén, 2000:8) Det som be-
skrivs som centralt för ledarskapet är samspelet med andra människor men även måluppfyllel-
sen. Andra centrala delar i ledarskapet innefattar sådant som att intressera sig för uppgiften 
såväl som för relationen till medarbetarna. För att ledaren skall kunna uppnå resultat krävs det 
att han/hon arbetar tillsammans med andra människor men även genom andra människor. Le-
darskapet  kräver således både gruppdynamiska och problemlösande färdigheter. Det här visar 
på en tydlig koppling mellan organisation och ledarskap, men också mellan ledarskap och pe-
dagogisk förmåga (Maltén, 2000). 

3.3.1. Ledarskap inom New public management 
Berlin & Kastberg (2011) betonar också vikten av en bra ledare och det finns ett stort fokus på 
just ledarskap. Ledarskapet är viktigt för att driva en organisation mot det önskade resultatet, 
och såväl formella som informella ledare är essentiellt. Sammanfattningsvis kan NPM ses 
som ett avstamp från principer som tidigare varit grundpelare inom organisation och styrning 
av den offentliga verksamheten. Det här kan jämföras med den offentliga sektorn där den en-
skilde individen försvinner i mängden i den massiva organisation eller förvaltning som veder-
börande befinner sig i (Berlin & Kastberg, 2011). 

Idealet för ledarskap inom NPM är att frångå det traditionella byråkratiska chefsskapet, där 
ledaren eller chefen har en administrativ roll som utgår från ett kontor. Den nya styrmodellen 
NPM grundades i ett ledarskap med mål att vara närmare organisationen vilket bidrog till att 
ansvaret spreds från en enstaka ledare till medarbetarna. Genom det här fördelas ansvaret och 
känslan av laganda och deltagande ökar. Ledarskap inom NPM innebär en ledare som fördelar 
ansvaret mellan sig själv och sina medarbetare, som främjar delaktighet och verksamhetsut-
veckling (Berlin & Kastberg, 2011). 

3.3.2. Transformativt ledarskap 
Lind (2011) benämner en ny typ av ledarskapsorientering som transformativt ledarskap. Här 
ses ledaren som den centrala aktören som styr organisationen genom en formation och formu-
lering av strategier och visioner. Centralt för ledarskapet och en bra ledare är att ständigt in-
fluera organisationens värderingar och tankesätt i allt man genomför som organisation. Här 
krävs det också en annan typ av ledning än ledare och följare, det finns en ständig förväntan 
om att ledaren genom entusiasm och framåtanda motiverar genom att inspirera sin organisa-
tion (Lind, 2011). 

Det transformativa ledaren är ofta mycket bra på att förmedla både visioner och mål. En leda-
re som handlar transformativt uppfattas som en visionär med gott självförtroende. Han/hon 
ställer höga krav på sig själv, sina medarbetare samt resultat samtidigt som han eller hon ger 
råd till sina medarbetare och coachar dem (Lind, 2011).  
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Inom NPM förhåller man sig till det transformativa ledarskapet genom att agera mer som ett 
företag än en förvaltning rent organisatoriskt (Lind, 2011). Det är viktigt att kunna skilja på 
ledarskap och chefsskap. Chefsskap innebär löpande administrativt arbete, ofta i planerings-
syfte för hur en organisation ska agera i framtida situationer och vilka mål som sätts upp och 
följs. Ledarskapet karaktäriseras istället av just ledning, en eller flera ledare som genom en-
gagemang och att föregå med gott exempel banar väg för organisationen. Det finns undersök-
ningar som tyder på att just transformativt ledarbeteende bidrar till och främjar förbättrade 
prestationer (Lind, 2011). 

De som förespråkar transformativt ledarskap menar att det ska ses som en komplettering av 
det traditionella ledarskapet. Att dra generella slutsatser har dock visat sig vara svårt även om 
det anses viktigt när det kommer till arbetarens meningsfullhet och arbetstillfredsställelse 
(Lind, 2011).  

3.3.3. Pedagogiskt ledarskap 
Pedagogiskt ledarskap beskriver rektorns ansvar för att leda den pedagogiska verksamheten 
vid en skola. Rektorn skall ansvara för att eleverna når kunskapsmålen samtidigt som han el-
ler hon skall vara personalchef och ekonomichef (Skolverket, 2016). Det pedagogiska ledar-
skapets funktioner kan beskrivas med följande färdigheter; målinriktning, tydlighet, besluts-
förmåga, initiativförmåga, lyhördhet, samarbetsförmåga, förmåga att ge konstruktiv kritik och 
konflikthantering (Maltén, 2000).  

Skolinspektionen beskriver rektorns pedagogiska ledarskap som att rektorn måste leda och 
styra lärprocesser samt att han/hon skall skapa förståelse hos medarbetarna för sambandet 
mellan insats och resultat. Rektorn skall också ha kunskap om och kompetens för att tolka 
uppdraget, samt för att kunna leda sin personal när det gäller att omsätta det i undervisningen. 
Således är rektorns arbete och pedagogiska ledarskap mycket viktigt men som rektor behövs 
även avlastning, till exempel hjälp med ekonomi och administration för att rektorn skall kun-
na fokusera på sina ledarskapsuppgifter. Rektorns ansvar, befogenheter och beslutsrätt förtyd-
ligas i skollagen (SFS 2010:800), eftersom rektorn ensam fattar beslut om den egna skolenhe-
tens inre organisation och är ytterst ansvarig för verksamheten (Skolinspektionen, 2015).  

Oavsett vilken huvudman en organisation har finns det ett antal olika typer av styrmodeller. I 
analysen tar vi hjälp av Eliot Freidsons (2001) tre styrningslogiker. Nedan följer en redogö-
relse för dessa tre huvudsakliga logiker där vi exemplifierar och visar på samband med vårt 
valda ämne.  

3.4. Fri marknadslogik 
Den fria marknadslogiken är en klassisk teori som beskriver att utbud och efterfrågan är det 
som styr hur produktionen och det som erbjuds på marknaden hör ihop. En klassisk marknad 
vars karaktär är att starkast överlever, genom att slå ut svagare konkurrenter. Det här innebär 
en marknad som handlar om mycket mer än att bara producera och sälja varor och tjänster till 
lägsta möjliga pris, exempelvis att förse marknaden med varor och tjänster i syfte att tillfreds-
ställa den varierande efterfrågan som finns.  
De aspekter som huvudsakligen styr efterfrågan och därmed också marknadens fluktuation är 
exempelvis konkurrens och produktutveckling (Freidson, 2001). Konkurrens som enligt 
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Freidson (2001) är en positiv konsekvens främjar även utveckling och möjlighet för innova-
tion och framåtanda hos företagen eller aktörerna som agerar på marknaden (Freidson, 2001). 

3.5. Byråkratisk logik 
Ordet byråkrati används ofta för att illustrera ett stelt och administrativt yrkesutövande. Byrå-
krati kan ofta beskriva en organisation som är starkt kontrollerad och där allt sker enligt re-
gelboken utan utrymme för spontanitet eller flexibilitet. De som agerar inom denna logik är 
skräddarsydda för att passa en organisation som agerar på byråkratiskt vis. Byråkratin talar 
tydligt om vem som är chef och vem som ska göra vad, och också på vilket sätt (Freidson, 
2001). Rektorerna är de som har övergripande ansvar för den gymnasieskola de arbetar på. 
Detta gäller bland annat produktutveckling, budgethantering och lönefrågor. Det är också rek-
torn som fördelar arbete till sina biträdande rektorer och de fungerar som avlastning och stöd 
för rektorn. Chefsskapet innebär att de som är högre upp i den hierarkiska ordningen inom 
gymnasieskolan utövar auktoritet gentemot de som är under eller lägre ner på skalan. Indivi-
den besitter den kunskap som krävs för att utöva det arbete som denne blivit tilldelad. På detta 
vis fördelas möjligheten för effektiv kompetens på ett bra sätt inom organisationen (Freidson, 
2001). 

3.6. Professionell logik 
Till skillnad från de tidigare nämnda logikerna låter den professionella logiken individen själv 
kontrollera sitt arbete genom egen planering och kontroll av sitt dagliga arbete. Genom att 
tillämpa fackkunskap hittar denne lösningar på givna problem, men också vilka krav som 
ställs på yrkesrollen och vad som förväntas av yrket. Exempel på sådana yrken är läkare, ad-
vokater och lärare. Denna definition ger oss en bild av professionen som innebär att de äger 
en rätt och en typ av monopol på marknaden. Både ren yrkesutövning men också kunskapen i 
sig (Freidson, 2001). För att ha rätten att utöva sin profession kräver det att man genomgått 
praktik såväl som utbildning för ändamålet. Genom detta erhåller individen förtroende jämfört 
med någon som enbart genomgått utbildning för professionen. Finns inte både praktisk samt 
teoretiskt kunskap om yrket kan vederbörande ej tillhöra professionen (Freidson, 2001). 

Trots att de tre logikerna finns under olika rubriker och givetvis har egna drag som gör dem 
unika, finns det också mycket som visar på det tydliga sambandet mellan dem och hur de lig-
ger varandra nära (Freidson, 2001). Freidson (2001) beskriver genom den fria marknadslogi-
ken en klassisk marknad där de starkaste aktörerna överlever och slår ut de svagare aktörerna. 
Här finns ett samband till både den byråkratiska logiken där en typisk byråkratisk organisa-
tion har ett väl utformat administrativt regelverk och tillvägagångssätt för sitt arbete. Det finns 
med andra ord en utarbetad metod som är mer effektiv än de andra metoderna, därför har den 
blivit stark och vedertagen. Den professionella logiken innebär stort fokus på individen. Ge-
nom studie och praktik bevisar man som rektor och lärare sin professionalitet och blir därmed 
erkänd inom sin profession. Med andra ord slår man även här ut de svagare när det gäller 
konkurrens genom att bevisa att man tillhör professionen, här finns alltså likheter med den 
fria marknadslogiken, där det gäller att alltid besvisa sig själv som konkurrenskraftig (Freid-
son 2001). 
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4. Metod 

4.1. Metodval 
Vi har valt att använda oss av kvalitativa metoder för att kunna nå djupare förståelse för hur 
lärare och rektorer upplever friskolereformen och den förändring som den inneburit för sko-
lans verksamhet. Vi vill också nå djupare förståelse för hur rektorerna och lärarnas upplevel-
ser av effekterna ser ut. Den kvalitativa forskningen skiljer sig från den kvantitativa forsk-
ningen där man använder sig av matematiska metoder för att studera data och för att samman-
fatta dem i statistisk form. Den kvalitativa metoden syftar till att fokusera på ord, alltså exem-
pelvis underliggande budskap och respondenternas förståelse, snarare än siffror och lämpar 
sig för att beskriva och nå förståelse för rektorers och lärares upplevelser av friskolereformens 
effekter (Justesen & Mik-Meyer, 2011). 

Det finns enligt Jacobsen (2002) tre vanliga forskningsansatser; induktiv, deduktiv och abduk-
tiv. De beskriver bland annat hur teori och empiri skall behandlas i relation till varandra i syf-
te att dra vetenskapliga slutsatser och hur pass mottagliga och öppna de är för ny information. 
Den induktiva ansatsen kan beskrivas som att forskaren utgår från empiri för att formulera en 
teori, och att forskaren nästan inte har några förväntningar alls och således samlar in all rele-
vant information. Forskaren går därefter igenom allt insamlat material och systematiserar den 
data som samlats in. Den deduktiva ansatsen kan beskrivas som att forskaren går från teori till 
empiri och att forskaren tidigare skaffat sig förväntningar på hur det ser ut för att sedan ge sig 
ut och samla in information som kan vara intressant för att se om det stämmer överens med de 
tidigare förväntningarna. Den abduktiva ansatsen kan beskrivas som ett samspel mellan, eller 
ett mellanting av, induktiv och deduktiv ansats (Jacobsen, 2002).  

Eftersom vårt främsta intresse med uppsatsen var att bilda oss en djup förståelse kring vårt 
empiriska material har denna studie baseras på en abduktiv ansats och vi vill med hjälp av den 
valda teorin undersöka vår problemställning. Vi har låtit vår förståelse successivt växa fram 
och därefter har vi utgått från våra intervjuer och sökt stöd i våra teorier för att hitta ett svar 
(Jacobsen, 2002). Den abduktiva ansatsen innebär således att man som forskare inte blir sta-
tiska varken i empirin eller i teorin utan växlar mellan dessa delar (Alvehus, 2013). 

I vår studie har vi använt oss av en semi-strukturerad intervjumetod. Den är tillsammans med 
den ostrukturerade intervjumetoden den vanligaste inom den kvalitativa forskningen. En 
semi-strukturerad intervju utgår ofta från en intervjuguide med valda teman och specificerade 
frågeställningar som skall behandlas, och respondenten får stor frihet att svara på frågorna 
med egna ord och förklaringar. Det finns gott om utrymme för respondenten att prata fritt och 
intervjuguiden behöver således inte följas strikt utan det finns utrymme för sidospår och följd-
frågor. Några av fördelarna med den semi-strukturerade intervjumetoden är att det är en flexi-
bel metod och att den möjliggör en jämförelse mellan respondenterna samt att det liknar ett 
vanligt samtal (Bryman, 2011).  

Vår semi-strukturerade intervju utgår från en intervjuguide med valda teman där vi har valt 
huvudfrågor som vi önskar få besvarade. Vi har utformat två intervjuguider, den ena intervju-
guiden har vi utformat till rektorerna (se bilaga 1) och den andra till lärarna (se bilaga 2). De 
är i sig väldigt lika men vi har anpassat frågorna till deras respektive befattning.  
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Vi har formulerat öppna frågor och vi har använt oss av samma frågor till alla våra intervju-
personer i projektet, det vill säga, samma frågor till alla rektorer och samma frågor till alla 
lärare. Vi försökte undvika ja- och nej-frågor samt ledande frågor. Vi försökte istället ställa 
öppna frågor för att ge intervjupersonen utrymme att svara fritt med egna ord. De teman vi 
utgick från var; friskolereformen, konkurrens och marknad, ekonomi och ledarskap. 

4.2. Urval 

4.2.1. Primärdata 
Primärdata är ny data som samlats in av forskaren och sekundärdata är information som redan 
finns, exempelvis tidigare forskning och teorier (Esaisasson m.fl. 2012). I den här studien är 
datainsamlingen främst baserad på primärdata, främst genom personliga intervjuer, men också 
genom sekundärdata, det vill säga dokumenterad information från tidigare forskning och teo-
rier. De vanligaste urvalen vid kvalitativ forskning är målinriktade och målstyrda urval. Båda 
dessa urvalsmetoder innebär ett icke-sannolikhetsurval. Forskarens syfte är således inte att 
slumpmässigt välja deltagare för undersökningen. Å ena sidan innebär målstyrt urval att del-
tagarna i studien väljs ut efter relevans för forskningsfrågorna, å andra sidan väljs personer i 
ett målinriktat urval eftersom de anses ha kunskap om det valda ämnet.  

För att få svar på vårt syfte och vår frågeställning anser vi att denna urvalsmetod är den mest 
lämpliga för vår undersökning. Vi anser att rektorer och lärare är de mest relevanta och intres-
santa personerna för vårt syfte och våra frågor. Eftersom snöbollsurval är ett exempel på mål-
styrt urval har vi valt att också använda det i vår undersökning. Snöbollsurval innebär att 
forskaren arbetar sig vidare genom urvalet för att få kontakt med ytterligare respondenter. I 
vårt fall har det handlat om att arbeta oss vidare från rektorerna till lärare, och de rektorer vi 
har intervjuat har gett oss kontaktuppgifter till lärare på deras skola som vi sedan har kontak-
tat. En fördel med snöbollsurval är att man som forskare på kort tid kan få tag i fler informan-
ter och på så sätt utöka urvalet på ett effektivt sätt. Vid den här typen av urval kan det finnas 
en risk att rektorn i det här fallet väljer lärare som han/hon tror kan ge svar som bäst överens-
stämmer med dennes egna åsikter och uppfattningar. Detta kan således leda till att urvalet blir 
subjektivt (Bryman, 2011).  

Undersökningens urval skedde i två steg, först och främst ville vi hitta en kommun eller stad i 
Sverige med ett stort utbud av fristående skolor. Vi valde därför att undersöka en större stad i 
Västsverige eftersom utbudet av gymnasieskolor där är så pass omfattande att anonymiteten 
inte hotas. När vi beslutat detta och riktat in oss på en stad i Västsverige valdes flera skolor ut 
och vi påbörjade vår kontakt med de aktuella respondenterna, rektorer och lärare. Vårt urval 
består av rektorer från tre olika fristående gymnasieskolor i Västsverige och en lärare från 
vardera skola, detta för att få flera olika skolors åsikter och perspektiv. För vår studie är kön 
och ålder inte relevant eftersom det inte besvarar vårt syfte eller vår frågeställning. Efter att vi 
valt rektorer som vår första respondentgrupp kontaktade vi sedan ett flertal olika rektorer på 
skolor runt om i Västsverige.  

Vi tog omgående kontakt med de rektorer som svarat via mail och de som återkom först tog vi 
en fortsatt kontakt med. Anledningen till att det blev de rektorer och de skolor som det blev, 
var att det var de som visat störst intresse för att medverka i vår studie.  
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Som vår andra respondentgrupp valde vi att intervjua en lärare från varje skola. Detta möjlig-
gjorde att vi, utöver att jämföra de olika rektorernas svar sinsemellan och lärarnas svar sinse-
mellan, också kunde jämföra exempelvis rektorernas svar med lärarnas svar för att göra en 
rättvis jämförelse av intervjusvaren om upplevelserna av vårt valda ämne.  

Vi hade en fundering på att vi i vårt urval endast skulle rikta in oss på de respondenter som 
har erfarenhet av utbildningssystemet både före och efter reformens intåg på den svenska 
marknaden. Vi insåg dock att det skulle bli problematiskt eftersom reformen är nästan 25 år 
gammal och de flesta rektorer och lärare som var verksamma både före och efter reformen är 
av den äldre generationen idag och därför ej längre verksamma. Därför ansåg vi att det är 
minst lika relevant med rektorer och lärare som enbart varit verksamma under den senare pe-
rioden. 

Bild 1. Urval. Referens: Uppsatsförfattarna 

Bild 1 beskriver vårt urval och respondenternas bakgrundsinformation. Vi har delat upp de 
tre olika skolorna var för sig med respektive rektor och lärare för sig. 

4.2.2. Sekundärdata 
Vi har tittat på tidigare forskning som är relevant för vårt ämne, både teorier men också ge-
nomförda studier. Vi har studerat hur friskolereformen fungerat rent praktiskt och vilka kon-
sekvenser den fått för den svenska skolmarknaden. Vi har även tittat på olika teorier, fram-
förallt New public management och Freidsons (2001) tre logiker. Vi har kommit fram till att 
det finns flera studier inom området, men studier om rektorers och lärares perspektiv finns det 
inte särskilt mycket av.  
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Vi har även studerat offentliga dokument, propositioner, reformer och lagtexter, bland annat 
Skollagen, Friskolereformen, Friskolereformens proposition, lagen om offentlig upphandling 
(LOU), lagen om valfrihetssystem (LOV) och aktiebolagslagen (ABL). 

4.3. Undersökningens genomförande 
Alla intervjuer har skett på plats på den aktuella skolan med den tillfrågade eftersom vi anser 
att det ger ett bättre resultat och en högre trovärdighet vid personliga möten. Under alla inter-
vjuer har vi fört anteckningar samt använt oss av en diktafon för att spela in samtalet så att vi 
efteråt har kunnat lyssna igenom samtalet för att inte missa viktiga detaljer. Forskare ofta är 
mycket intresserade av vad en intervjuperson säger och på vilket sätt personen säger det. Ge-
nom att spela in alla samtal har vi fått med båda dessa delar. En fördel med det här är att vi 
kan använda oss av det i analysen (Bryman, 2011). Samtalen har varierat i längd, men alla har 
varat mellan 30 minuter och 90 minuter.  

Vi har valt att dela upp ansvaret under intervjun där en av oss förde anteckningar och den and-
ra ställde frågorna. Det här gjorde vi dels för att hålla en röd tråd under intervjun och dels för 
att underlätta för intervjupersonen med frågor från en och samma person eftersom vi anser att 
det blir mindre rörigt för den intervjuade. Vi gjorde på det här sättet för att en av oss endast 
skulle kunna fokusera på intervjupersonen och vad den ger för svar utan att bli avbruten eller 
distraherad, för att kunna följa upp intressanta synpunkter och svar med följdfrågor (Bryman, 
2011). Inför varje intervju har vi läst in oss på skolans struktur och organisation för att vara 
väl förberedda. Vi har läst på om vårt ämne och utgått från tidigare forskning samt gjort vår 
egen forskning före intervjun för att veta vad vi vill ha svar på. 

För att bearbeta och analysera vårt material har vi inledningsvis transkriberat samtliga inter-
vjuer. Efter att ljudklipp flyttats från diktafonen till våra datorer har intervjuerna raderats från 
diktafonen. Genom transkribering har vi sammanställt intervjuerna för att kunna tolka dem 
och få ut ett resultat och ett svar på vår studie. Transkribering bidrar till att förbättra vårt min-
ne kring vad som har sagts samt att man i efterhand har möjlighet att kontrollera exakt vad 
som har sagts (Bryman, 2011). Vi har samlat intervjusvaren under olika teman för att kunna 
titta på eventuella samband, likheter och olikheter samt urskilja mönster som vi sedan jämfört 
med tidigare forskning. Det finns även möjlighet att använda det insamlade materialet flera 
gånger (Bryman, 2011). Transkriberingsarbetet av våra sex intervjuer, beroende på intervju-
längd, har tagit oss mellan två till fyra timmar vardera att transkribera. Vi har lyssnat på det 
inspelade materialet och fört anteckningar för att sedan sammanställa det till en text.  

Efter att vi sammanställt alla intervjuer har vi har redovisat resultatet under de fyra teman som 
är centrala för vår uppsats; friskolereformen, konkurrens & marknad, ekonomi och slutligen 
ledarskap.  

Rektorernas svar redovisas tillsammans med lärarnas svar, kortfattat beskrivs också eventuella 
skillnader och likheter i de olika svaren. Därefter har vi jämfört vår tidigare forskning, våra 
teorier och vårt resultat i en diskussion där vi för egna resonemang och beskriver vilka likhe-
ter och skillnader vi kan se i vårt resultat. Som ett avslut har vi sammanfattat allt och formule-
rat en slutsats där vi besvarar vårt syfte och våra frågeställningar.  
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4.3.1. Validitet och reliabilitet 
Inom kvalitativa metoder finns det två väsentliga begrepp som används för att avgöra uppsat-
sens vetenskapliga kvalitet; validitet som betyder giltighet och reliabilitet som betyder tillför-
litlighet. Validitet handlar om huruvida undersökningen verkligen studerar det undersökning-
en avser att studera och reliabiliteten handlar om huruvida undersökningens metoder är till-
räckligt precisa för att andra skall kunna genomföra samma undersökning och få ungefär 
samma resultat. Det finns två huvudtyper av validitet; intern och extern validitet. Intern vali-
ditet handlar om huruvida de slutsatser man dragit i den aktuella studien är trovärdiga eller 
inte (Justesen & Mik-Meyer, 2011).  

Den interna validiteten är alltså bunden i tid till det tillfälle då studien genomfördes. Extern 
validitet är den omfattning det går att generalisera resultatet och slutsatserna på i liknande 
samband och studier (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Om vi kan dra slutsatsen att alla rektorer 
på de fristående skolorna inom samma geografiska område ser på friskolereformen på samma 
sätt, har studien hög validitet. Validiteten i vår studie är strukturerad utifrån de formulerade 
frågeställningarna exempelvis om rektorer och lärares upplevelser av friskolereformen, som 
också finns formulerade i syftet. Intervjuguiden är utformad med frågeställningarna som 
grund, och den tidigare forskningen och vår teoriram behandlar alla samma ämnen. På så vis 
försäkrar vi oss om att vi undersöker det vi ämnar undersöka. För vår undersökning var det 
viktigt att intervjua både rektorer och lärare. För reliabilitetens skull var det också viktigt att 
det intervjuade rektorerna och lärarna arbetade på samma friskolor. Anledningen till det här 
var att vi ville kunna jämföra svar gällande exempelvis relationerna mellan lärare och rektor. 

4.4. Etiska överväganden 
De forskningsetiska grundläggande principerna handlar framförallt om frivillighet att delta, 
anonymitet, integritet samt konfidentialitet. I vår studie har vi tagit hänsyn till dessa riktlinjer 
och utgått från de principer som finns. Vi har först och främst informerat respondenterna om 
att vi följer de etiska principerna.  

4.4.1. Informationskravet 
Det ingår i förberedelsearbetet att överväga de etiska aspekterna av undersökningen. Vi har i 
god tid innan intervjun informerat alla våra intervjupersoner om syftet med vår uppsats. Det 
är viktigt att intervjupersonerna är medvetna om att de ingår i en vetenskaplig studie (Esaisas-
son m.fl. 2012). Vi har även upplyst dem om att deltagandet är frivilligt, och att de kan avbry-
ta sin medverkan när som helst. Inför intervjun skickade vi via mail ett utkast på övergripande 
frågor för att respondenten skulle ges möjlighet till att förbereda sig. Vid varje intervju ställ-
des också frågan om vi fick återkomma med eventuella följd- och tilläggsfrågor. 

4.4.2. Samtyckeskravet 
Som forskare är det viktigt att man respekterar och accepterar om intervjupersonen inte skulle 
vilja medverka i studien. Det är helt och hållet intervjupersonens val att medverka eller ej 
(Vetenskapsrådet, 2002). För att undvika avhopp eller att intervjupersoner väljer att inte delta 
valde vi att skicka intervjuguiden via mail för ge intervjupersonen möjlighet att förbereda sig 
och för att ge dem möjlighet att förstå vårt syfte. Vi bad om intervjupersonernas samtycke för 
deras medverkan i vår undersökning. Vi har också respekterat och accepterat de som tackat 
nej till att medverka. 
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4.4.3. Konfidentialitetskravet 
Det är viktigt att informera intervjupersonen om att den har rätt till att vara anonym (Esaisas-
son m.fl. 2012). Det är också krav på att personuppgifter skall bevaras på så sätt att ingen 
obehörig får tag i uppgifterna. (Vetenskapsrådet, 2002). Vi valde att hålla alla respondenter 
anonyma. Vi har förvarat alla intervjupersoners uppgifter varsamt och tagit hänsyn till etiskt 
känsliga uppgifter. 

4.4.4. Nyttjandekravet 
Den insamlade informationen används inte i något annat syfte än till studien. Informationen 
används heller inte på ett sådant sätt att det påverkar personerna i fråga på ett negativt sätt 
(Vetenskapsrådet, 2002).  
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5. Resultat 

I det här kapitlet kommer vi att presentera vad som framgick av våra intervjuer utifrån cen-
trala teman för vår studie samt besvara vårt syfte och vår frågeställning. De teman vi kommer 
att presentera är friskolereformen, konkurrens och marknad, ekonomi och ledarskap. Samtli-
ga respondenter är anonyma i vår undersökning och de kommer att benämnas Rektor A, Rek-
tor B, Rektor C, Lärare A, Lärare B samt Lärare C.  

5.1. Friskolereformen 
Det som framkommit tydligt från rektorernas svar är att de gemensamt anser att friskolere-
formen har förändrat den svenska utbildningen. Bland annat säger dem att de fristående sko-
lorna ligger längre fram i utvecklingen om man jämför med de kommunala skolorna, men att 
det kanske inte riktigt blev som det var tänkt med friskolereformen.  

5.1.1. Rektorer har olika tankar om friskolereformen 
Samtliga rektorer anser att målet med friskolereformen var att det skulle leda till djupare kun-
skap. Rektorerna är överens om att friskolereformen har förändrat svensk utbildning, både 
positivt och negativt.  

“Jag tror absolut att friskolereformen har förändrat Sverige”. 
         Rektor A 

Rektor A tycker att friskolereformen har drivit skolan framåt i och med att det är många aktö-
rer som driver skolan som ett företag också, inte enbart som skola och att hen tänker sig sko-
lan som vilket företag som helst. Hen tycker att det är en positiv effekt av reformen för att det 
sätter en helt ny press på nyttig och bra utbildning som har krav på sig att ständigt vara kon-
kurrenskraftig. Hen säger också att det är utbildningsuppdraget som är deras fokus, och att 
friskolereformen leder till ett annat krav på kvalitet.  

”Även om utbildningsuppdraget är vårt fokus ger det ett annat krav på kvalité, tror jag”. 
         Rektor A 

Rektor A tror också att friskolan är längre fram i utvecklingen tack vare detta, och att det är 
lättare för dem att genomföra förändringar eftersom de inte är en offentlig förvaltning som 
ofta kräver flera beslut innan en förändring kan genomföras. Rektor B menar att det kanske 
inte blev som det var tänkt men att reformen har varit nyttig både för den kommunala skolan 
och den fristående skolan. Hen tycker att de fristående skolorna sticker ut på marknaden på ett 
positivt sätt och att de drar ifrån de kommunala skolorna på flera punkter, bland annat anser 
hen att de fristående skolorna är bättre på att ge elever möjlighet till stödundervisning, och att 
de fokuserar mycket på att ge eleverna lärarledd undervisning.  

“Både jag själv och alla lärare på skolan har ett ansvar att vara förebilder” 
         Rektor C 
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Rektor C är den enda av de rektorer vi har intervjuat som har erfarenhet av både kommunal 
och fristående skola och Rektor C menar att den stora skillnaden dem emellan är möjligheten 
att förändra på kortare tid och att flexibiliteten är större i den fristående skolan. Rektor C me-
nar också att lärarrollen blev annorlunda vid bytet från kommunal skola till fristående skola i 
och med att delaktigheten och ansvaret ökade på den fristående skolan.  

Hen menar att det finns en annan förväntan på lärare i fristående skolor, en förväntan som in-
nebär att delta både i klassrummet med eleverna men även att delta när det gäller skolans ut-
veckling som företag genom utvecklingsplaner och förändringsarbeten. 

5.1.2 Lärare har också olika åsikter 
Samtliga lärare tycker att friskolereformen har varit bra för utbildningen i Sverige. De ger ex-
empel på både positiva och negativa konsekvenser men är samstämmiga med att de positiva 
konsekvenserna överväger de negativa.  

Lärare A menar att reformens grundtanke är bra, eftersom den grundar sig i en demokratisk 
tanke om valfrihet och anpassning för varje individ. Det här skiljer sig något från rektorernas 
argument och åsikter. Som tidigare nämnt var rektorernas argument att reformen var nyttig för 
konkurrensen och utvecklingen av gymnasieskolan. Lärare A menar också att det finns en ne-
gativ effekt av det här då många av de stora friskolekoncernerna är börsnoterade och att det 
tar bort fokus från utbildningen.  

”Jag får påminna mig själv emellanåt att det är eleverna som ger mig drivkraften att fortsätta 
i denna typ av organisation. […] verksamhetsformen får bli sekundär”.  
         Lärare A 

Rektorerna menade istället att företagsandan var en positiv aspekt och att det drev upp kvali-
tén. Lärare C berättar också att det fria valet är väldigt viktigt eftersom alla elever är unika, 
och för att det skall finnas en skola för alla. Hen tycker också att friskolereformen bidrar till 
nytänkande och kreativitet hos lärarprofessionen i och med att skolan är mer företagslik.  

”Den gör att vi är så bra som vi är och fortsätter åt det hållet. Men man får ha lite tur med 
vilken rektor man har, som klarar av att fördela på rätt sätt. Tror att det är svårt att tänka 
kostnadseffektivt och att underrätta storverk samtidigt”.  
         Lärare A 

Lärarnas upplevelser och uppfattningar av hur friskolereformen har påverkat utbildningens 
fokus är relativt samstämmiga. De beskriver mestadels positiva effekter såsom nya pedago-
giska metoder och ett mer effektivt arbetssätt med möjligheter att förändra och förbättra. Lä-
rare B anser att det är positivt att skolorna drivs som vinstdrivande aktiebolag eftersom det 
innebär en effektivisering av de resurser som finns, och att man på så sätt kan dra nytta av det 
lite snabbare arbetssättet som ofta finns på fristående skolor. Lärare B upplever dessutom att 
man som lärare på en fristående skola har större utrymme för nya pedagogiska metoder och 
att de genom mentorskap får en närmare kontakt med eleverna och på så sätt möjlighet att an-
passa undervisningen utefter varje elevs specifika behov.  
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Lärare B tycker att friskolereformen skapat möjlighet för en mer flexibel utbildning som kan 
skräddarsys för varje elev. Utbildningens fokus hamnar därför på en helhet om individen istäl-
let för på ämnesläran. Lärare A håller med om detta och menar att man som lärare har värl-
dens viktigaste uppdrag, att det handlar om att skapa goda förutsättningar för elevers lärande i 
klassrummet och att det är de som formar framtidens generation.  

“Stunderna i klassrummet är min huvudsakliga uppgift. När elever kommer till nya insikter 
känns det fantastiskt.” 
         Lärare A 

De beskriver det här som en effekt av friskolereformen och det faktum att fokus på elever och 
deras prestation är en väldigt stor del av det vardagliga arbetet och något de tänker på dagli-
gen.  

5.2. Konkurrens 

5.2.1 Rektorer ställer krav på marknadsföringen 
Rektorerna är väl medvetna om att det råder konkurrens mellan gymnasieskolorna idag, såväl 
mellan de fristående som mellan de kommunala skolorna. Samtliga rektorer påpekar att det 
under lång tid funnit aktörer på marknaden som inte varit seriösa och att det har påverkat de 
seriösa aktörerna negativt.  

Utifrån vår teori om kvasimarknaden styrs den svenska skolmarknaden genom den offentliga 
sektorn som sätter värdet på en elev, och där friskolorna behöver anpassa sig efter antalet ele-
ver för att kunna skapa en budget.  

Det är konstaterat att konkurrensen mellan gymnasieskolor existerar. Gemensamt för alla de 
rektorer vi har intervjuat är att de är medvetna om den konkurrens som finns, men de ser på 
den på olika sätt. Rektor A menar att det finns en medvetenhet om skolmarknaden. Det är ryk-
te och kultur som styr hur skolan visas utåt, vilket blir en typ av marknadsföring men att det 
är svårt att marknadsföra kvalitet. På en konkurrensmarknad är det också viktigt att fundera 
på vilken vara det är man säljer, och vad som är unikt med just den här skolan.  

”Jag tycker att det har skett en förändring, det är kvalitet som drar elever. Men hur mark-
nadsför man kvalité?”  
         Rektor A 

Det som Rektor A tycker utmärker skolan är att ämneskompetensen bland lärarna är otroligt 
hög, och att det är något som eleverna anser är viktigt i valet av skola. Rektor A ser sig som en 
viktig representant på gymnasiemässan och att den är otroligt viktig “ut mot kund”.  

Att skolan finns där både för föräldrar och elever är också viktigt eftersom det är minst lika 
mycket föräldrarnas val som elevernas.  

“Syns man inte finns man inte” 
         Rektor A 
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”Man behöver vara duktig på att uttrycka sina pedagogiska tankar och essenser i det man 
gör” 
         Rektor A 

Samtliga rektorer menar att det under många år funnits oseriösa aktörer, som exempelvis har 
lockat elever med datorer, iPads och korta dagar. De flesta av de oseriösa aktörerna är idag 
borta från marknaden efter att både elever och föräldrar synat deras arbetssätt. Gemensamt för 
alla rektorer vi har intervjuat är att de anser att de oseriösa aktörer som funnits på marknaden 
har gjort det svårare för de skolor som faktiskt varit seriösa. De tycker att media har gett en 
samlad bild för alla fristående gymnasium och det anser de har gjort det mycket svårare för de 
aktörer som arbetat på ett ärligt sätt. Det var flera skolor som gick ut på marknaden med fel 
fokus eftersom de var alldeles för fokuserade på vinstdrivandet och samtliga rektorer tror att 
det har påverkat dessa skolor både positivt och negativt.  

”Når man inte upp till den standarden som behövs, rensas banan av sig självt” 
         Rektor A 

”För att nå framgång ska man satsa på kvalité, och ur det kan det komma en ekonomisk vinst 
om man sköter sina kort på ett klokt sätt” 
         Rektor B 

”Ett och annat bolag har fallit på grund av det” 
         Rektor C 

Både Rektor A och Rektor B anser att konkurrensen mellan gymnasieskolorna och kravet på 
bra utbildning har lett till en utveckling av skolan. Rektor B tycker inte att organisationen el-
ler utbildningen skiljer sig åt mellan kommunala och fristående skolor, förutom det att de har 
olika huvudmän. Detta motiverar Rektor B genom att båda skolformerna får sina pengar på 
samma sätt. Samtidigt menar Rektor B att organisationen och tillvägagångssättet ser likadant 
ut i bägge skolformerna.  

Hen säger att det inte är pengarna som är i fokus utan att det är utbildningen som är det. Finns 
det en bra kultur på skolan och om den har ett bra rykte sprider det sig otroligt snabbt och det 
fungerar som en form av marknadsföring vår skola säger Rektor B. Till skillnad från Rektor A 
som är väldigt fokuserad på gymnasiemässan tycker inte Rektor B att det är där som skolans 
rykte byggs upp utan att det sker i korridorerna mellan elever. Gymnasiemässan är givetvis 
viktig att synas på men det är inte Rektor Bs huvudfokus. 

“Verklighetsbaserat lärande förbereder våra elever för högskola och vidare utbildning”. 
         Rektor B 

Rektor C håller med om att den konkurrens som finns leder till utveckling. Hen anser också 
att den leder till nytänkande och förändringar. Förändringar så till vida att sättet att lära ut kan 
skräddarsys för eleven, genom exempelvis verklighetsbaserat lärande och möjligen ett annat 
upplägg av kurser.  
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”Lärare gör skillnad, men för att de ska kunna göra skillnad krävs det en rektor som också 
vill det”.  
         Rektor A 

Hen menar att det faktum att skolan är fristående inte påverkar fokuset för undervisningen. 
Grunden för en bra gymnasieskola är fortfarande en högkvalitativ utbildning menar rektorn. 
Hen poängterar ännu en gång att innehållet i utbildningen är exakt det samma som i en offent-
ligt driven gymnasieskola. De har exakt samma bestämmelser och exakt samma regelverk och 
styrdokument att följa. Konkurrensen på marknaden tvingar alla skolor att alltid vara bäst vil-
ket hen tycker är positivt. Rektor C menar att man ska undvika att se elever som kunder, men 
samtidigt vara medveten om värdet av att ta hand om de elever som finns så att de trivs och 
stannar kvar. Det här är inte gemensamt för alla rektorer vi har intervjuat eftersom en av dem 
säger att de ser på elever som kunder och att det är viktigt att veta vad för vara det är man säl-
jer.  

5.2.2 Lärare är kritiska till gymnasiemässan 
Att ”sälja skola” och att se på sina elever som kunder är det flera av lärarna som anser vara 
fel, samtidigt som de är kritiska mot gymnasiemässan eftersom det ibland kan bli fel fokus 
där.  

De lärare vi intervjuade hade skiftande åsikter om effekterna av reformen när det kommer till 
konkurrens. Lärare A menar att det är väldigt viktigt för varje skola att bygga ett starkt varu-
märke genom bra utbildning och ett gott rykte och att det är elevernas berättelser som är av 
störst vikt. Alla lärarna är överens om att de känner ett ansvar för att ta hand om eleverna så 
att de vill stanna kvar på skolan, eftersom de är medvetna om konkurrenssituationen mellan 
alla gymnasieskolor. Gemensamt säger alla lärare också att de är måna om skolans rykte och 
ansikte utåt. Lärare B och C tror att det mestadels är rektorerna som märker av konkurrensen i 
gymnasieskolan eftersom det är de som har ansvar för antalet elever och budgeten.  

Lärare A tycker inte alls om att många rektorer och lärare ser på elever som sina kunder. Att 
sälja skolan på exempelvis gymnasiemässan tycker hen heller inte om. Dock anser hen att 
gymnasiemässan är ett bra ställe för alla skolor att synas på för att kunna berätta för eventuel-
la elever vad som erbjuds på just den här skolan. Hen anser att det ibland kan bli fel fokus på 
mässan och att det borde vara större fokus på vad eleven har för behov, och inte vad skolan 
har för behov. Hen tror inte att man på kommunala skolor har samma “kundtänk” och det 
hoppas hen att friskolorna kan lära sig av.  

”Gillar inte alls den bilden, det här att ”sälja skola” är jag lite allergisk mot. Idag pratar 
man gärna om elever som kunder, det känns helt verklighetsfrånvänt. Det är väldigt mycket 
friskolor som håller på med det.” 
         Lärare A 

Lärare A anser att man exempelvis på gymnasiemässan ganska tydligt ser vilka skolor som är 
desperata när det gäller att sälja sin skola, och därmed ser på eleverna som kunder.  
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Detta stämmer till viss del överens med vad rektorerna beskrivit och det faktum att det nu för 
tiden ganska tydligt syns vilka aktörer som är seriösa eller inte.  

5.3. Ekonomi 

5.3.1 Rektorer önskar sig mer pengar 
Samtliga rektorer som vi har intervjuat är eniga om att skolpengen i den aktuella kommunen 
är alldeles för låg och att de behöver fler resurser för att kunna uppnå de krav som ställs. De 
anser också gemensamt att en höjning av skolpengen endast hade gynnat kommunens skolor.  

Rektor C tycker att kommunen borde satsa mer pengar i budgeten för utbildning. Hen fortsät-
ter med att anledningen till kommunens jämförelsevis låga skolpeng kan bottna i kommunens 
historia som arbetar- och arbetarklasstad snarare än utbildningsstad. Den låga skolpengen gör 
att skola C har svårt att gå med vinst och Rektor C menar därför att det är fel att se på frisko-
lor endast som vinstdrivande företag.  

”Man kan alltid önska sig mer pengar” 
         Rektor C 

Rektorerna vi har intervjuat menar att risken för konkurs är större inom den fristående mark-
naden jämfört med den kommunala. Detta beror på den utbildningsgaranti som finns. Går en 
fristående gymnasieskola i konkurs finns det inga självklarheter när det gäller eleverna och 
deras fortsatta utbildning. Rektor A och B har gemensamt att deras huvudmän garanterar fort-
satt utbildning vid en eventuell konkurs, eleven får alltså gå kvar på skolan till utbildningens 
slut och behöver inte byta skola. Eleverna på Rektor Cs skola får tyvärr lämna skolan och 
söka sig till ett annat gymnasium för fortsatt utbildning om skolan skulle gå i konkurs.  

Rektor A anser att de i nuläget fördelar pengarna på rätt sätt och beskriver det som att det 
egentligen inte är svårare än en vanlig hushållsekonomi, men att det handlar om hur duktig 
man är på att planera sin ekonomi. Rektor A och B arbetar mycket med ekonomi och budget i 
sin rektorsroll medan Rektor C istället är medveten om budgeten men lämnar över ekonomin 
till sin biträdande rektor. Rektor C ser sig inte som en ekonomisk ledare, här skiljer sig synen 
på det ekonomiska ledarskapet åt. Rektor C har istället lagt fokus på att leda sina lärare och 
verksamheten genom pedagogiskt ledarskap och fokus på kommunikation. Rektor C menar att 
det ofta är brist på bra kommunikation som leder till missöden i alla typer av organisationer, 
speciellt inom skolan. Därför lägger hen oerhört mycket tid på att göra kommunikationen så 
fulländad och riktig som möjligt.  

“Vi som skola behöver större resurser för att uppnå alla krav som ställs”. 
         Rektor C 

Rektor B nämner igen att skolpengen för liten. De behöver mer pengar för att kunna fullända 
sin utbildning och för att motsvara de krav som ställs från Skolinspektionen. Rektor B menar 
att det borde finnas större resurser för elevernas hälsa och utveckling, och inte bara för ämnes-
lära i utbildningsplanen. Det är viktigt för Rektor B att forma framtida goda medborgare, och 
för detta krävs en sund hälsa och sunda värderingar.  
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Ekonomiskt sett önskar hen större resurser för dessa områden. Rektor B har redan i nuläget 
lagt större vikt vid elevhälsoteamet och valt att säga upp några av sina lärare som en följd av 
detta.  

5.3.2 Lärare anser att ekonomin begränsar de pedagogiska metoderna 
Det faktum att ekonomin ibland drabbar eleverna anser lärarna är förfärligt. Att skolan drivs 
som ett aktiebolag ser de som positivt men att resurserna skulle kunna fördelas på ett bättre 
sätt för att gynna eleverna. 

Lärare A tycker att det faktum att skolan är börsnoterad leder till knappa resurser. Lärare A har 
många gånger vid terminsstart blivit drabbad av ”köpstopp” från rektorn eftersom pengarna 
inte räcker till, budgeten var redan klar och det fanns inte utrymme för att spendera mer peng-
ar.  

”Jag tycker att det är tydligt när det är börsnoterat företag, det ger lite dåliga vibbar. Jag kan 
märka av det ibland, när det redan efter några månader in på terminen är ”köpstopp” på ma-
terial för att det ”inte finns några pengar kvar för att köpa läromedel. […] var tar pengarna 
vägen då?” 
         Lärare A 

Både Lärare A och C anser att det är förfärligt att ekonomin drabbar eleverna. En skillnad 
mellan åsikterna gällande de ekonomiska resurserna hos rektorer och lärare är att rektorerna 
inte ser några som helst problem med den ekonomiska styrningen inom skolan. Rektorerna är 
mer kritiska mot den faktiska skolpengen som de får från kommunen. Lärarna å andra sidan 
tycker att de ekonomiska tillgångarna ibland fördelas på ett icke fördelaktigt vis. 

“Rektorerna tror att vi kan trolla med knäna” 
         Lärare B 

Lärare B tycker att det är bra att skolan drivs som ett aktiebolag men menar också att resur-
serna borde fördelas på ett sätt som gynnar elevernas utbildning, istället för att läggas på ex-
empelvis höga hyreskostnader för de lokaler som skolan använder. Det är gemensamt för alla 
lärare att de anser sig inkapabla att förändra resursfördelningen. De är som sagt samstämmiga 
när de säger att de inte har så stor möjlighet att påverka den ekonomiska fördelningen så som 
de önskar att de hade. De får istället finna sig i de förutsättningar som ges och ibland trolla 
med knäna som Lärare B uttrycker det.  

5.4 Ledarskap 

5.4.1 Rektorn är den pedagogiska ledaren 
Alla rektorer vi har intervjuat beskriver rektorn som den ”pedagogiska ledaren”. Gemensamt 
nämner de också rektorns arbete som fem huvudprocesser; de har ansvar för eleverna, kvali-
tetsfrågorna, kommunikation, skolans budget och personalchefsansvar. De anser också att rek-
torsrollen ofta är väldigt ensam och att det är hårt tryck på dem, både uppifrån och nedifrån. 
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Rektorerna beskriver sitt ledarskap på olika sätt. Rektor A poängterar planering och uppfölj-
ning snarare än initiering, att det är lätt att hamna i för mycket administration och att man 
istället borde ha ett helikopterperspektiv över verksamheten och bli bättre på att delegera ar-
bete framförallt till de biträdande rektorerna. Hen menar att detta kan bero på det faktum att 
man kommer organisationen väldigt nära som en följd av hur organisationen styrs. Rektor A 
menar att privatiseringen gav upphov till en konsekvens som innebar att friskolan styrs mer 
som ett företag än som en offentlig verksamhet. Här menar hen att grundtanken hos en priva-
tiserad gymnasieskola alltid är effektivitet i varje steg.  

Rektor A säger att rektorsrollen kräver ett situationsanpassat ledarskap eftersom man som rek-
tor har stort utrymme för handlingsfrihet. 

”Det är mycket som är roligt med ledarskap men det är också mycket som är tufft” 
         Rektor B 

Gemensamt för alla rektorer är att de beskriver rektorsarbetet som ensamt, och att det finns en 
stor skillnad mellan ledarskap och chefskap. De säger också att det är ett hårt tryck underifrån 
samtidigt som det är ett hårt tryck ovanifrån. Rektor B nämner också det faktum att det är tufft 
att vara den som ger tuffa besked och att hen alltid får vara den som har ett personalansvar. 
Därför är det en bättre lösning för skolan att involvera lärare i de beslut som ska tas men ock-
så att fördela ansvaret till sina biträdande rektorer. Rektor B poängterar vikten av att vara en 
stark ledare, att kunna lyfta sina medarbetare när de behöver motivation och att kunna skilja 
på ledarskap och chefskap.  

Rektor A menar att det i skolan finns en inbyggd förväntan av misslyckande och att man har 
accepterat det. Det anses ”okej” att 25% av gymnasieeleverna inte är klara med sin utbildning 
efter fyra år. Rektor A tror att det ligger i lärarnas profession att ta vara på alla elever, och att 
ändra den föreställningen. Rektor C ser som sagt inte sig själv som en ekonomisk ledare, utan 
mer som den pedagogiska ledaren. En av anledningarna till detta är att hen inte lägger så stort 
fokus på ekonomin utan hen fokuserar mer på arbetet med eleverna och lärarna. 

5.4.2 Lärare viktiga handledare 
Lärarna anser att tack vare friskolereformen har möjligheter till större ansvar och större för-
ändringsmöjligheter skapats för dem. Handledningssamtal med eleverna anser lärarna vara en 
viktig del i deras arbete.  

Lärare A säger att det är stunderna i klassrummet som är den huvudsakliga uppgiften. Utöver 
de ämnen som hen undervisar i är mentorskapet en stor del av arbetsuppgifterna. Mentorska-
pet handlar om att vara ett stöd för eleverna. Lärare A är också ansvarig för kontakten mellan 
hem och skola, samt utvecklingssamtal med eleverna. Detta stämmer också överens med Lä-
rare Cs arbetsuppgifter då hen varje vecka har ett handledningssamtal med varje enskild elev i 
klassen. Alla lärare anser att det är en viktig del i deras ledarskapsroll. De anser också att ett 
fördelat ansvar mellan rektor och lärare är en nyckel till god samverkan. De är samstämmiga 
när det gäller den stora vikten av att ta ansvar och leda projekt som enskild lärare eller lärare i 
grupp. Lärare B menar att det ibland kan bli problem när det handlar om ledarskap mellan lä-
rare.  
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Alla ser sig själva som den fulländade ledaren menar Lärare B och ibland läggs störst fokus 
på att projektet ska ledas på rätt sätt, istället för att det ska genomföras väl. De menar att 
friskolereformen har skapat möjligheter att ta större ansvar som lärare på en fristående gym-
nasieskola samt att den också har bidragit till större möjlighet att förändra exempelvis upp-
lägg på utbildningen, istället för att endast lyda order ovanifrån.  

“Det är handledningssamtalen som ger oss fördel att arbeta jämsides med eleven istället för 
att vara endast den drivande kraften”  
         Lärare C 

Lärare C anser att de handledningssamtal de har med sina elever varje vecka borde bli stan-
dard hos samtliga gymnasieskolor i Sverige. Hen menar att de har sett otroliga framsteg hos 
elever som tidigare haft problem med att ta eget ansvar och när det kommer till god disciplin.  

“Närheten med våra elever är nyckeln till vår utbildning” 
         Lärare C 

Utvecklingen hos väldigt många elever, menar Lärare C, innebär ökad förmåga att planera 
framtida projekt, att genomföra dem väl och att sedan kunna analysera och dra slutsatser för 
framtida uppgifter. 

För att beskriva sin uppfattning om rektorns ledarskap säger Lärare A följande: 

”Jag tror att många rektorerna i många fall är väldigt fyrkantiga och mossiga. De har ofta 
varit på samma position väldigt länge och det behövs ibland ett generationsskifte. Ledarskap 
tillsammans med goda ideér, då kan man komma väldigt långt”. 
         Lärare A 

Professionen kräver att man översätter sin teoretiska kunskap i ämnet i praktiskt arbete. Ge-
nom denna färdighet menar samtliga lärare som vi har intervjuat att man blir en bra ledare i 
klassrummet. De säger att det inte räcker att vara duktig på sitt ämne, utan man måste också 
ha pedagogiska kunskaper för att kunna lära ut. Det krävs en pedagogisk ledare i klassrummet 
menar Lärare C, en ledare som får med sig hela klassen i ett engagemang och intresse för kur-
sens ämne. Lärare C menar också att det är viktigt att väcka elevernas intresse i början av 
terminen för att det annars kan vara försent att få en elev intresserad av det aktuella ämnet. 

“Vi kräver att våra lärare deltar i fler uppgifter och områden än bara ämnesläran i klass-
rummet” 
         Lärare B 

Lärare B menar att lärarprofessionen kräver engagemang i varje elev. Andra lärare som inte 
lägger vikt vid detta utan istället fokuserar på endast ämnet borde inte vara lärare, menar Lä-
rare B.  
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6. Diskussion 

Följande kapitel kommer att diskutera och analysera sambandet mellan tidigare forskning, 
teori och vad som framkommit ur resultatet av vår studie. Vi avslutar kapitlet med en diskus-
sion kring vårt val av metod. 

6.1. Friskolereformen 
Tanken med friskolereformen var att konkurrensen mellan skolorna skulle generera bättre 
studieresultat, bidra till lägre kostnader, och att nya pedagogiska metoder skulle växa fram. 
Skolan skulle således fungera som vilken varu- eller tjänstemarknad som helst. (Skola och 
samhälle, 2016) Samtliga rektorer är eniga om att tanken med friskolereformen var bra och att 
den har bidragit till många förändringar och förbättringar i skolan. De förändringar som är 
effekter av friskolereformen beskriver både lärare och rektorer som mestadels positiva, fram-
förallt beskriver de att friskolereformen ger ett annat krav på kvalitet och ser det som en för-
bättring. Lärarna beskriver att de har större möjligheter att förändra sin egen arbetsplats och 
att de får större utrymme för nya egna pedagogiska metoder samt att deras nya roll som hand-
ledare för eleverna leder till förbättring och utveckling.  

Ytterligare en tanke med friskolereformen var att den skulle leda till decentralisering i den 
offentliga utbildningen. I avsnittet för tidigare forskning exemplifieras decentraliseringen som 
en fördelning eller spridning av verksamheter, där gymnasieskolan tidigare var en helt offent-
lig verksamhet. Detta innebär också en förskjutning av makt och eventuellt ansvar från kom-
munen och staten till den privata huvudmannen när det gäller gymnasieskolan. Förskjutningen 
i sig beskriver samtliga rektorer som positiv då den främjar konkurrens och konkurrensutsätt-
ning som är positiv i den mening att den främjar innovation och utveckling när det gäller ex-
empelvis utbildning och tillvägagångssätt inom gymnasieskolan. 

Det verkar dock finnas en viss frustration över att det kanske inte blev som det var tänkt med 
friskolereformen, särskilt hos lärarna. De beskriver frustrationen genom att de är kritiska mot 
det vinstdrivande syftet eftersom de upplever att det påverkat negativt då rektorerna ibland 
utropat köpstopp på material till följd av att budgeten inte räcker till. Det här innebär att den 
professionella logiken enligt Freidson (2001) åsidosätts i och med att grundtanken där är att 
individen själv skall kontrollera sitt arbete, framförallt genom att planera sitt eget arbete. När 
en sådan, oftast oväntad situation, uppstår blir det svårt för läraren att göra just det, planera 
för arbetet. Däremot beskriver lärarna ett större utrymme för handlingsfrihet och möjligheter 
att driva egna pedagogiska metoder, vilket de anser vara positivt.  

Enligt teorin om New Public Management ska privatiseringen leda till mer effektiva metoder 
och det verkar som att de flesta rektorer anser att det har blivit så. Rektorerna beskriver att 
NPM har effektiviserat skolan på flera sätt, framförallt eftersom det idag är så många aktörer 
som driver skolan som ett företag också, och att friskolorna tack vare detta är längre fram i 
utvecklingen av utbildningen. Ytterligare en aspekt som rektorerna menar är en positiv effekt 
av friskolerformen och NPM är att det är enklare för dem att genomföra förändringar i tack 
vare att de är en privat aktör.  
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Det vi kan se utifrån vårt resultat av rektorernas och lärarnas svar är att det finns ett samband 
och ett tankemönster som handlar om företagande och konkurrensmarknaden. De beskriver 
konkurrensmarknaden som oerhört tuff, speciellt för fristående gymnasieskolor. Här krävs det 
därför ett företagande som innebär att alla inom organisationen tar sitt ansvar. Det här gäller 
inom hela organisationen, från den privata huvudmannen till samtliga i lärarteamet. 

Enligt Freidson (2001) beskrivs den fria marknadslogiken som en marknad där utbud och ef-
terfrågan styr produktionen, och en plats där starkast överlever genom att slå ut svagare kon-
kurrenter. En plats där den starkaste alltid leder och överlever skapar förutsättning för innova-
tion och framåtsträvande, att alltid hålla sig uppdaterad och gärna i framkant av marknadsut-
vecklingen. Freidson (2001) menar att produktutveckling är det som leder marknaden. När det 
gäller utbildning och gymnasieskola kan det exempelvis innebära en ny typ av unik inlär-
ningsmetod eller någon form av spets de andra gymnasieskolorna inte kan erbjuda på samma 
sätt. 

Samtliga rektorer vi har intervjuat säger att de på ett eller annat sätt märker av den rådande 
konkurrensmarknaden. Vi kan se att den marknad som både rektorer och lärare beskriver på 
många sätt liknar den marknad som Freidson (2001) beskriver. Både rektorer och lärare menar 
också att det inte räcker att vara en medelmåttig gymnasieskola, det gäller att vara bäst och 
vara unika på något vis.  

Det verkar finnas en tendens till irritation över de många oseriösa aktörer som tidigare funnits 
på marknaden eftersom både rektorer och lärare anser att de har påverkat de seriösa aktörerna 
negativt genom att ge media en snedvriden bild av hur marknaden faktiskt fungerar. De rekto-
rer vi intervjuat menar att de mer eller mindre blir tvungna att se eleverna som kunder i viss 
mån, då de är beroende av antalet elever gör sin budget och utifrån det antalet för att kunna 
utforma verksamheten för det kommande året. 

Enligt Freidsons (2001) logik om byråkratin är det rektorerna som har det övergripande an-
svaret för den gymnasieskola de arbetar på. Före införandet av friskolereformen var den of-
fentliga skolan mer byråkratisk, allt skedde enligt regelboken och det fanns inte så stort ut-
rymme för flexibilitet eller spontanitet. Vi kan se att friskolorna i viss mån har frångått det här 
arbetssättet och det har vuxit fram fler möjligheter för både lärare och rektorer att påverka det 
egna arbetet på skolan. Båda professionerna anser att den fristående skolan har ett snabbare 
arbetssätt än den ofta trögrörliga kommunala skolan. De anser att de har större möjligheter att 
påverka det egna arbetet och sina egna pedagogiska färdigheter, såväl inom ledarskapet och 
som inom det dagliga arbetet.  

Friedsons (2001) tredje logik handlar som tidigare nämnt om professionalitet. Teori och prak-
tik leder fram till en yrkesroll man som rektor och lärare har rätt att titulera sig och identifiera 
sig med i sitt dagliga arbete. Vad som även ingår i dagens lärarroll är att vara lärare även utan-
för klassrummet. De lärare vi intervjuat beskriver det som ett mentorskap där grundvärdering-
arna som vår demokrati bygger på, appliceras tydligt. 
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6.2. Konkurrens 
Som vi tidigare har behandlat i uppsatsen är det en speciell typ av marknad som styr hur de 
fristående gymnasieskolorna verkar rent ekonomiskt, en så kallad kvasimarknad. Le Grand 
och Bartlett (1993) nämner några skillnader mellan en klassisk utbud- och efterfråganmark-
nad och en kvasimarknad. Först och främst handlade det om att leverantörerna ej var vinst-
maximerande trots given konkurrens. En tanke om att konkurrens är positiv och främjar driv 
och utveckling finns hos våra respondenter. När det gäller konkurrensen är det gymnasiesko-
lorna som till viss del styr och påverkar utformningen. Att ej förglömma är att andra faktorer 
såsom skolpeng och antal gymnasieskolor också spelar roll. Hur gymnasieskolorna väljer att 
visa sitt ansikte utåt och ta hand om sina befintliga elever är ändå det som ligger till grund för 
att kunna stå sig väl mot andra skolor. Det är alltså möjligt att det finns någon typ av kundan-
passning för att se till att kunderna (eleverna) är nöjda, och att friskolornas fokus inte nödvän-
digtvis är bildning till varje pris utan kundnöjdhet också väger tungt. 

Den tidigare forskning vi har redovisat i vår uppsats talar om en gymnasieskola som styrs som 
ett aktiebolag, där vinst och ekonomiska medel är avgörande. Intervjuerna vi har genomfört 
visar på en helt annan inställning till ekonomi, hur marknaden fungerar och också konkurrens 
i stort. Samtliga rektorer är oerhört måna om just utbildningen.  

Rektorernas fokus ligger på att eleverna ska trivas på skolan och att forma framtidens med-
borgare går före vinst. Samtliga rektorer tror att om man som organisation och skola mår bra 
internt visas kommer det också att visa sig utåt. Den kultur som rektorerna pratar om är också 
avgörande i konkurrensen. Både rektorerna och lärarna vill att eleverna som väljer deras sko-
la, ska välja skolan för att de vill gå där, inte på grund av ipads, teknik eller korta skoldagar. 
Rektorerna delar alltså inte tanken om vinstmaximering och så högt antal elever som möjligt, 
för att vidga sin budget. Det är snarare elevernas trivsel som är det väsentliga för dem. 

Lundahl, M m.fl. (2007) menar att friskolorna lägger stora resurser på att marknadsföra sko-
lan vilket engagerar både lärare och elever. Reklambyråer ofta kopplas in och det blir en stör-
re arbetsbelastning för rektorerna när konkurrensen ökar och krävs mer av skolan. De rektorer 
och lärare vi har intervjuat menar att visa skolan positivt utåt motiverar och engagerar hela 
skolan. Det faktum att reklambyråer kopplas in och att det skulle leda till en för stor arbetsbe-
lastning för personalen och rektorn är inget som framkommit i intervjuerna med våra respon-
denter. Både rektorer och lärare beskriver att det är positivt att alla gymnasieskolor alltid mås-
te hålla högsta möjliga nivå, och att detta främjar utbildning med hög kvalité. 

6.3. Ekonomi 
Rektorerna beskriver att de känner ett större ansvar över skolan de befinner sig i gentemot hur 
de tror att de kommunala rektorerna känner. Eftersom en friskola drivs som ett företag är det 
vanligt att rektorn också axlar ett ekonomiskt ledarskap i och med att de är dem som är ansva-
riga för ekonomin på skolan. Det visar sig dock att det finns skillnader mellan de rektorer vi 
har intervjuat. En av rektorerna är tydlig med att hen ser på sig själv som en ekonomisk ledare 
och att ekonomin spelar stor roll i det dagliga arbetet. Samma rektor beskriver också eleverna 
som sina kunder och hen säger att man som rektor måste vara väl medveten om vilken vara 
det är man säljer för att eleverna skall välja just den skolan. Det här kan ses som en direkt 
följd av friskolereformen, och en effekt av systemet med skolpengen.  
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Berlin och Kastberg (2011) beskriver att organisationer som tillämpar New Public Manage-
ment ofta drivs som resultatorienterande verksamheter och fokus ligger just på verksamhetens 
resultat.  

Enligt Skolverket (2016) finns skolpengen för att skapa en rättvis finansiering av skolorna. De 
rektorer och lärare vi har intervjuat är eniga om att de anser att skolpengen i Västsverige är för 
liten. Deras bild och det de har berättat gör att vi kan se en tendens till orättvis fördelning trots 
att skolpengen skall göra finansieringen rättvis mellan skolorna, såväl kommunala skolor som 
fristående skolor. Samtidigt kan man alltid önska sig mer pengar, och det kanske inte alltid är 
det som är lösningen på problemet. I vissa fall kan det handla om att omfördela pengarna eller 
att spara in på vissa punkter. Eftersom det är upp till varje kommun att själva bestämma nivån 
på skolpengen ser det väldigt olika ut runt om i Sverige (Skolverket, 2016). En rektor vill ab-
solut inte se sina elever som kunder och drivs inte alls av den ekonomiska vinsten. Det här 
kan möjligtvis bero på vilken huvudman skolan har och här kan vi se flera likheter med vad 
den tidigare forskning och teori vi tittat på beskriver. 

6.4. Ledarskap 
Ledarskapet och hur upplevelserna av ledarskapet skiljer sig åt mellan rektorer och lärare. 
Något som varit gemensamt för alla intervjuer är svaren kring det pedagogiska ledarskapet, 
både när det gäller rektorsrollen men också för lärarna i klassrummet. När rektorerna beskri-
ver sina arbetsuppgifter handlar det mycket om att vara en bra och tydlig ledare, alltså mycket 
mer än bara ett gott administrativt ledarskap. Det pedagogiska ledarskapet som enligt rekto-
rerna innebär att de möter lärarna i daglig kommunikation för att se till att skolan och skolans 
lärare utvecklas. Rektorerna ser till att möta sina lärare med utmaningar, sociala utvärderingar 
och med belöning för taget ansvar och genomförande. Som nämnt tidigare handlar lärarskapet 
om mer än bara utbildning och ämneslära. De demokratiska grundvärderingarna som ligger 
till grund för skapande av framtida medborgare. De lärare vi intervjuat menar att mentorska-
pet utanför klassrummet präglas av ledarskap och att detta kräver en god ledare men också ett 
sunt förnuft samt förmåga att kunna förmedla detta. 

Lind (2011) beskriver att det transformativa ledarskapet präglas av en god kommunikation 
mellan ledaren och de som följer. Det transformativa ledarskapet kräver en god förmåga att 
förmedla visioner och mål. Detta visar möjligen en koppling mellan målet att sälja skolan och 
att förmedla visioner. En transformativ ledare ställer också högre krav på sig själv och de 
medarbetare som är delaktiga i det dagliga arbetet eller det aktuella projektet. När det gäller 
en fristående skola som i det här fallet tillämpas NPM med fördel.  

Det självständiga ledarskapet där ledaren, alltså rektorn i det här fallet, kräver en delaktighet 
och ett ansvarstagande av sina lärare. Den känsla de intervjuade rektorerna och lärarna velat 
förmedla är att genom NPM förhåller friskolan sig till sin organisation genom ett ”framåtdriv” 
och en anda som motiverar samtliga inom organisationen att delta.  

Som framkommer av resultatet består rektorns arbete enligt dem själva av fem huvudproces-
ser. De har ansvar för eleverna, skolans kvalitetsfrågor, kommunikation, skolans budget och 
också personalchefsansvar och här blir chefsskapet centralt när det gäller  hur man sköter ad-
ministrationen och fördelningen av arbetsbördan.  
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Berlin & Kastberg (2011) menar som tidigare nämnt att i organisationer och skolor som drivs 
genom NPM, finns ett fokus på just resultatet rent ekonomiskt och att man genom mätbarhet 
ser hur framgångsrik en skola faktiskt är. Eftersom friskolorna är vinstdrivande i grunden ver-
kar denna teori stämma för den privatiserade utbildningen. Rektorsskapet och läraryrket som 
sådana är professioner som kräver att teoretiskt lärande översätts i praktiskt arbete, och detta 
är grundtanken för alla professioner (Berlin & Kastberg, 2011). 

6.5 Metoddiskussion 
Metoden vi har valt för uppsatsen har medfört både för- och nackdelar för arbetets gång. Efter 
att ämnet bestämts med tillhörande syfte och frågeställningar problematiserades sedan ord och 
begrepp med fenomenet friskolereformen som utgångspunkt. Det fanns många studier inom 
det valda ämnet som gjorts ur ett organisatoriskt- alternativt ett elevperspektiv rörande upple-
velsen av utbildningen inom en fristående gymnasieskola. Dessvärre fanns det inte lika många 
studier gjorda ur rektorer och lärares perspektiv på fristående gymnasieskolor. Efter genom-
gång av den tidigare forskningen valde vi ut de texter och begrepp som vi ansåg vara relevan-
ta för vår studie.  

Att spela in samtliga intervjuer med diktafon samt att anteckna vid varje tillfälle ansåg vi vara 
mycket bra för att säkerställa att vi fått med all information om getts vid intervjutillfällena.  
Bryman (2011) beskriver vikten av att transkribera insamlat intervjumaterial som obligatorisk 
vid kvalitativa intervjuer (Bryman, 2011). Transkriberingen av samtliga intervjuer har varit 
tidskrävande men nödvändigt. Det har hjälpt oss att få fram ett resultat och att analysera.  

Valet att intervjua rektorer och lärare från samma skolor stärkte vår reliabilitet (Justesen & 
Mik-Meyer, 2011) och gjorde resultatet mellan de olika parterna mer jämförbart, eftersom 
rektorerna och lärarna arbetar inom samma organisationer. Genom vårt syfte och våra fråge-
ställningar försäkrade vi oss om att undersöka det vi ämnade undersöka från början. Validite-
ten stärktes också genom utformningen av intervjuguiden som vi skapade med vårt syfte och 
våra frågeställningar som grund. Vi konstruerade också intervjuguiden så att samma frågor 
kunde användas vid intervjuerna med både rektorer och lärare med undantag för ändring av 
befattning. Detta ansåg vi vara viktigt för att stärka reliabiliteten i det senare jämförandet av 
svaren från intervjuerna. Den semi-strukturerade kvalitativa intervjumetoden vi valde under-
lättade för oss när det kom till insamlingen av resultat och möjligheten till följdfrågor och vi-
dare kontakt för utvecklande av resonemang var till vår fördel (Bryman, 2011).  

7. Slutsats 
I denna uppsats har friskolereformen undersökts och hur den har påverkat både rektorer och 
lärares roll på de fristående gymnasieskolorna. Dels hur skolan drivs som marknadsorienterad 
utbildningsverksamhet och ur ett ledarskapsperspektiv. Studiens syfte var att undersöka hur 
lärare och rektorer på fristående skolor upplever friskolereformen med fokus inriktat på hur 
rektorer och lärare upplever att marknadsorienteringen påverkar utbildningsorganisationen 
och hur den påverkar ledarskapet. Vi ville med detta nå djupare förståelse för hur lärare och 
rektorer upplever friskolereformen och den förändring som den inneburit för skolans verk-
samhet. Vi ville också nå djupare förståelse för hur rektorerna och lärarnas upplevelser av ef-
fekterna sett ut.  
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Efter att vi studerat både tidigare forskning i litteratur och genomfört en kvalitativ studie i en 
kommun i Västsverige kan vi dra några slutsater utifrån vår frågeställning om våra respektive 
teman. 

De frågor vi avsåg att besvara är följande: 
1. Hur upplever rektorer och lärare på fristående gymnasieskolor att konkurrensutsättning ge-
nom friskolereformen påverkar friskolans verksamhetsutforming och utbildningsfokus? 

2. Hur upplever rektorer och lärare på fristående gymnasieskolor att konkurrensutsättning ge-
nom friskolereformen påverkar skolledarens roll i utbildningen? 

3. Hur går dessa upplevelser att förstå i relation till teorier om ledarskap och verksamhetslo-
giker inom skolan? 

Vi kan konstatera att både rektorer och lärare upplever friskolereformen som övervägande po-
sitiv och de beskriver att friskolereformen förändrat den svenska utbildningen. Vi har kommit 
fram till att trots det faktum att de fristående skolorna vi undersökt per definition är vinstdri-
vande och marknadsorienterade utbildningsverksamheter främjar konkurrensen snarare ett 
fokus på utveckling av utbildningen än fokus på ekonomi. Konkurrensutsättningen påverkar 
definitivt både rektorerna och lärarna på flera sätt. Konkurrensutsättningen förändrar alltså 
friskolornas utformning och fokus på utbildning. och konkurrensen gör att utbildningen som 
gymnasieskolan tillhandahåller måste vara högkvalitativ, aktuell och intressant för eleven att 
välja. Eftersom det fria valet gör det möjligt för eleven att i princip välja vilken skola som 
helst är det viktigt att skapa ett varumärke som är självdrivande i den mening att man utfor-
mar och stärker en organisationskultur och ett rykte som gör att elever väljer just deras skola. 
Att ”sälja skola” och att se på sina elever som kunder är det flera av lärarna som anser vara 
fel, och här kan vi urskilja olikheter i hur lärare och rektorer beskriver att de ser på eleverna.  

Rektorn är skolledare och ledarskapet är otroligt viktigt. Ett pedagogiskt ledarskap som inne-
bär att rektorn ser till den löpande utvecklingen av skolan. Det är också väldigt viktigt för 
skolan att ha rektorer och lärare som aktivt arbetar med att stärka friskolans visioner och att 
de kommuniceras väl utåt mot eleverna. Vi har kommit fram till att trots att en gymnasieskola 
drivs som fristående och eventuellt inom en koncern är det fortfarande utbildningen som är 
det viktigaste. Dessa resultat ökar förståelsen för hur friskolereformen påverkat några av de 
fristående gymnasieskolorna i Västsverige och hur rektorer och lärare på dessa skolor upple-
ver förändringen. 

8. Framtida rekommendationer 
Forskning och undersökningar kring friskolereformen och dess påverkan på rektorernas och 
lärarnas arbete samt eleverna är något som är väldigt aktuellt i dagens samhälle. Fortsatta stu-
dier om friskolereformen anser vi vara viktigt eftersom utbildning alltid kommer att vara ett 
ämne för debatt och en viktig samhällsfråga. Vi anser att det borde göras fler studier av rekto-
rernas och lärarnas upplevelser av friskolereformen och hur konkurrensen påverkar deras ar-
bete samt elevernas val av skola. Det finns många och starka åsikter om privatisering, och 
skolan är ett väldigt omtalat ämne. Framtida studier borde också utgå från fler olika perspek-
tiv än just elevens synsätt och upplevelser, för att fånga en helhetsbild av friskolereformen.  
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8.1 Tackord 
Vi vill tacka vår handledare Jonas Westman som har varit ett stort stöd för oss under arbetets 
gång. Han har kommit med goda råd och väglett oss genom hela arbetet för att det skulle bli 
så bra som möjligt. Vi vill även tacka de rektorer och lärare som deltagit i denna studie.  
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10. Bilagor 

10.1. Bilaga 1 - Intervjuguide rektor 

1. Inledande frågor 
1. Vad har du för befattning? 
2. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
3. Hur länge har du arbetat här? 
4. Vad har du för tidigare utbildning? 
5. Vad har du arbetat med innan din nuvarande befattning? 
6. Hur ser du på din arbetsroll? 
7. Hur är ditt arbete som rektor? 
8. Hur verkar skolan som aktiebolag? 

2. Friskolereformen 
1. Vad tycker du om friskolereformen? 
2. Hur kommer det sig att du valde att arbeta på en fristående skola? 
3. Vilka är styrkorna med en fristående skola? 
4. Finns det några svagheter eller brister med en fristående skola? 
5. Hur anser du att skolmarknaden har förändrats i och med friskolereformen? 
6. Ett mål med friskolereformen var att den skulle leda till bättre betyg bland eleverna, anser 

du att det målet är uppnått? 
7. Ett annat mål med friskolereformen var att konkurrensen skulle driva upp kvaliteten i sko-

lan, vad anser du om det? 

3. Ekonomi 
1. Hur används de ekonomiska resurser som ni har tillgång till?  
2. Hur ser ni på skolpengen i dagsläget? 

4. Konkurrens 
1. Upplever du att det är konkurrens på gymnasiemarknaden? I så fall, på vilket sätt? 
2. Deltar ni på gymnasiemässan? 
3. Hur ser du på ”utbildningen som marknad”? 
4. Känner du att du och dina lärare måste ”sälja” skolan? 

5. Ledarskap 
1. Rektorers arbete kan ibland förskjutas till ett ekonomiskt ledarskap, uppfattar du det så? 

Varför är det så? 
2. Vad innebär det pedagogiska ledarskapet för dig? 
3. Hur funderar kommunikationen mellan rektor och lärare på din skola? 
4. Hur utvecklas ledarskapet på din skola? 
5. Anser du att dina lärare tar tillräckligt mycket ansvar utanför klassrummet? 
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10.2. Bilaga 2 - Intervjuguide lärare 

1. Inledande frågor 
1. Vad har du för befattning? 
2. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
3. Hur länge har du arbetat här? 
4. Vad har du för tidigare utbildning? 
5. Vad har du arbetat med innan din nuvarande befattning? 
6. Hur ser du på din arbetsroll? 
7. Hur är ditt arbete som lärare? 

2. Friskolereformen 
1. Vad tycker du om friskolereformen? 
2. Hur kommer det sig att du valde att arbeta på en fristående skola? 
3. Vilka är styrkorna med en fristående skola? 
4. Finns det några svagheter eller brister med en fristående skola? 
5. Hur anser du att skolmarknaden har förändrats i och med friskolereformen? 
6. Ett mål med friskolereformen var att den skulle leda till bättre betyg bland eleverna, anser 

du att det målet är uppnått? 
7. Ett annat mål med friskolereformen var att konkurrensen skulle driva upp kvaliteten i sko-

lan, vad anser du om det? 

3. Ekonomi 
1. Hur används de ekonomiska resurser som ni har tillgång till?  
2. Hur ser ni på skolpengen i dagsläget? 
3. Tycker ni att de ekonomiska resurserna kan fördelas på ett annorlunda sätt än i dagsläget? 
4. Hur stor möjlighet har ni som lärare att påverka den faktiska fördelningen av ekonomin? 

4. Konkurrens 
1. Upplever du att det är konkurrens på gymnasiemarknaden? I så fall, på vilket sätt? 
2. Deltar ni på gymnasiemässan? 
3. Hur ser du på ”utbildningen som marknad”? 
4. Känner du att som lärare måste ”sälja” skolan? 

5. Ledarskap 
1. Rektorers arbete kan ibland förskjutas till ett ekonomiskt ledarskap, uppfattar du det så? 

Varför är det så? 
2. Vad innebär det pedagogiska ledarskapet för dig? 
3. Hur funderar kommunikationen mellan rektor och lärare på din skola? 
4. Hur utvecklas ledarskapet på din skola? 
5. Tycker du att du som lärare får möjlighet att ta mycket ansvar även utanför klassrummet? 
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