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Abstract 

When the free school choice came along side effects appeared, such as market logic, “Private 

good” and “public good”, as well as the teacher´s new role/mission. The purpose of this study 

is to see what kind of view teachers in municipal schools have on marketing of schools, and 

also the free school choice at it´s possible side effects. In this study we have been using 

qualitative interviews with five teachers, in order to get such a wide and true picture as 

possible of the problem. In our study we saw that the teachers both saw pros and cons with the 

free school choice and it´s side effects. All teachers agreed that the school not is a place for 

marketing. There is also several of the schools that starts to think from “Private good”, 

because they want to meet all pupils needs. The new role/mission for the teacher is difficult to 

see, that`s because there is only one teacher who has taken on this role. Along with the free 

school choice there is side effects, and it´s not only seen as positive. 
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1. Inledning 
 

Jag tycker ändå inte att skolan ska vara en plats för marknadsföring och så. (Cecilia) 

 

Marknadsföring av och i skolor har kommit att bli bieffekt av det fria skolvalet. Det fria 

skolvalet infördes efter att regeringen lagt en proposition till riksdagen i början av 1990-talet 

(Prop. 1991/92:95). Propositionen bifölls av riksdagen och gav föräldrar och elever rätten att 

välja skola utefter elevens eget behov. En av huvudanledningarna till propositionen var att 

medborgare i ett fritt samhälle ska ha möjlighet att kunna välja skola och utbildning till sina 

barn (Prop. 1991/92:95). 

 

Trumberg (2011) beskriver att när den nya reformen infördes fick de fristående skolorna 

också rätt till skolpeng som de kommunala skolorna och med detta består dagens samhälle av 

både ett ökande antal fristående skolor samt de kommunala skolorna. Genom det fria 

skolvalets möjligheter att välja skola skapas konkurrens på skolmarknaden, detta har lett till 

att skolorna idag marknadsför sig på ett annat sätt än tidigare för att locka elever till sin skola 

(Trumberg, 2011). Även om många delar av marknadens logik introducerades i skolan i 

samband med införandet av det fria skolvalet och skolpengen kan det dock vara vilseledande 

att samtala om en skolmarknad, då skolmarknaden inte ses som en “vanlig” marknad. Istället 

anser ekonomerna att den ska kallas för “kvasimarknad” eftersom det inte finns ett pris för 

kunderna på utbildningen, utan det är genom politiska beslut som utbildningen skapas och 

finansieras (SOU 2013:65).   

 

Nylén (2007) menar att det har skapats en marknadsorienterad pedagog, som ska vara lojal 

mot skolan, fatta beslut som ska gynna skolan och eleverna vilket ska bidra till gott rykte 

bland elever och föräldrar. Nylén (2007) menar vidare att pedagogerna upplever att de lägger 

ner mer tid på att marknadsföra skola än vad de tidigare har gjort vilket är en följd av att 

marknadens logik introducerats i skolan. 

 

Utbildningspolitiken i Sverige har, delvis p.g.a. ovanstående reform, förändrats successivt, 

från att skolorna har setts som “public good” till att ses som “private good” (Dahlstedt och 

Trumberg, forthcoming 2016). “Public good” innebär att varje individ ska ha rätt till en 

likvärdig utbildning, vilket kan tolkas som en skola för alla och en skola för samhällets bästa. 
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I “private good” bestämmer föräldrarna över utbildningen och fokus ligger på den enskilda 

individen och individens bästa (Englund, 1996 s.107-142). 

 

Det är därför intressant att få insyn i hur pedagoger på kommunala skolor har för syn på det 

fria skolvalet, marknadiseringen av skolor samt hur de resonerar kring marknadsföring av sin 

arbetsplats. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att belysa kommunala skolors tankar i och med 

marknadiseringen av skolan. Fokus ligger på pedagogernas syn på det fria skolvalet, och hur 

deras yrkesroll har förändrats. 

 

1. Vilken syn har pedagogerna på det fria skolvalet? 

2. Hur kan pedagogernas syn tolkas utifrån marknadslogik? 

3. Hur kan pedagogernas syn tolkas utifrån begreppen ”private good” och ”public 

good”? 

4. Hur kan pedagogernas svar kopplas till pedagogens nya roll/uppdrag? 

 

1.2 Disposition  

Uppsatsens upplägg efter detta avsnitt kommer att se ut som följande. I kapitel 2 kommer vår 

metod att behandlas, hur vi har valt att samla in vårt empiriska material, diskutera för- och 

nackdelar med vår valda metod, hur urvalet av respondenterna ser ut samt hur vi valt att 

analysera vårt empiriska material. Därefter kommer kapitel 3 när vi presenterar det 

teoretiska/analytiska ramverk för uppsatsen. Vidare följer kapitel 4 där vår resultatredovisning 

behandlas, där presenterar vi vårt resultat av det insamlade empiriska materialet där analyserar 

vi även resultatet utifrån vårt teoretiska/analytiska ramverk. Kapitel 6 som är det avslutande 

kapitlet för uppsatsen, där kommer våra slutsatser för studien att framgå, samt en avslutande 

diskussion för att knyta ihop uppsatsen.  

2. Metod 

Nedan kommer vi presentera vår valda metod för insamlingen av det empiriska materialet, 

detta genom att föra en diskussion kring för- och nackdelar med vår valda metod, hur urvalet 
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för intervjuerna har sett ut, hur vi har gått tillväga samt hur vi valt att analysera det empiriska 

materialet.  

 

2.1 Material 

För att få fram det empiriska materialet till denna studie har fem kvalitativa intervjuer 

genomförts. Kvalitativa intervjuer innebär att svaren hos informanten är det som är intressant, 

jämfört med kvantitativa intervjuer där forskarens intresse är i fokus (Bryman, 2011) eftersom 

det är pedagogens svar som är av intresse för denna studie valde vi denna metod för att få 

både fylliga och detaljerade svar, vilket även Bryman (2011) påpekar. Kvalitativa intervjuer 

består av två typer av intervjuer, ostrukturerade och semistrukurerade. Bryman (2011) menar 

att ostrukturerade intervjuer är ett samtal mellan informanten och forskaren, forskaren har 

med sig ett PM (Promemoria) att utgå ifrån där vissa teman står som kan diskuteras under 

intervjun. När semistrukurerade intervjuer sker har forskaren en intervjuguide, där specifika 

teman finns som ska tas upp under intervjun. Informanten har stort utrymme för att formulera 

sina egna svar, frågorna ifrån intervjuguiden behöver inte komma i någon speciell ordning 

men oftast används den ordinarie strukturen i intervjuguiden (Bryman, 2011). Vi valde 

semistrukurerade intervjuer för att vi vill ha mer struktur, men ändå möjligheten att vara 

flexibla. Om vi hade använt oss av ostrukturerade intervjuer hade det blivit svårt att analysera 

samt att kunna urskilja teman som vi eftersträvar, detta på grund av att intervjuerna hade fått 

olika fokus hos informanterna.  

 

Vi använder oss av en intervjuguide som pedagogerna inte har fått ta del av innan, detta 

gjordes då vi vill att svaren skulle bli så personliga som möjligt. Däremot fick pedagogerna ett 

mail där vi beskrev temat det skulle bli intervjuade inom, utan att avslöja frågorna som fanns i 

intervjuguiden. Ett problem med den valda strategin är att pedagogerna inte har fått ta del av 

intervjuguiden innan intervjun, vilket kan ha påverkat pedagogerna genom att de inte hann 

reflektera över vad dem skulle säga. En positiv aspekt med detta är att vi inte får tillrättalagda 

svar av informanterna.  

 

Utgångspunkten ifrån början var att intervjua två till tre pedagoger på en kommunal skola och 

två till tre på en fristående skola. Vi började att maila rektorerna på två specifika skolor (se 

bilaga 1), där vi har kontakter, varav en av skolorna var en friskola. På grund av tidsbrist hos 

pedagogerna på den fristående skolan fanns det inte tid för intervjuer, detta gjorde så att vi 

fick kontakta en annan fristående skola där vi inte fick något svar. Den kommunala skolan vi 
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kontaktade tackade ja till intervju. Efter uteblivet svar från friskolan beslutade vi oss för att 

endast använda oss av kommunala skolor. Därefter kontaktade vi sju kommunala skolor, 

varav tre av skolorna tackade ja till intervjuer. Sju av skolorna vi kontaktade ligger i 

kommunen och två skolor ligger utanför kommunen. Tre av de deltagande skolorna ligger i 

samma kommun, men på olika platser och den fjärde skolan ligger i en annan kommun. 

 

Informanterna är pedagoger som det finns en viss relation till. Fyra av intervjuerna har skett i 

informantens arbetsmiljö, i ett klassrum eller grupprum. Detta har skapat en trygghet hos 

informanten vilket kanske inte hade skett om vi hade befunnit oss på en annan plats, så som 

en öppen allmän plats där det finns andra personer runt omkring. Genom att intervjun skedde i 

en trygg miljö och vi redan hade en relation till pedagogerna uppstod aldrig någon stelhet utan 

det blev ett naturligt samtal, vilket vi efterfrågade. Den femte intervjun skedde via telefon, på 

grund av att avståndet var för långt och tiden räckte inte till. Bryman (2011) menar att när 

man genomför en telefonintervju ser man inte informantens kroppsspråk samt hur det reagerar 

när en viss fråga ställs. Detta var något vi inte märkte av då relationen till informanten är 

väldigt god, detta medförde att denna intervju blev likartad med de andra intervjuerna som 

skett ansikte mot ansikte. Genom att vi hade en relation med informanten skapades det en 

trygghet oss emellan. 

 

I samband med att det fanns en viss relation till informanterna fick vi ett bekvämlighetsurval, 

vilket Bryman (2011) nämner som ett urval där det finns tillgänglighet till individerna som i 

vissa fall kan vara svåra att kontakta annars. I detta fall fick vi söka oss direkt till pedagogerna 

som vi visste skulle kunna ställa upp utan att gå via deras rektorer. Detta var för att det var 

svårt att få tag på pedagoger som hade tid att delta, och på grund av att många rektorer inte 

svarade på vårt mail. En fördel med att vi fick ta kontakt med pedagogerna som vi har en viss 

relation till direkt, vilket nämnts tidigare, gav oss mer ärliga svar eftersom ett förtroende 

mellan oss redan fanns.  

 

2.2 Tillvägagångssätt  

Det var fem pedagoger från fyra olika kommunala skolor, varav tre av skolorna ligger i 

samma kommun och den fjärde skolan i en kommun (se tabell 1). Skolorna ligger utspridda i 

samhället, två av skolorna ligger centralt men i olika delar av staden. Den tredje skolan ligger 

en bit utanför staden i ett bostadsområde, den fjärde skolan som ligger i en annan kommun är 

en byskola. Intervjun baserades på sex stycken frågor där tre av frågorna bestod av följdfrågor 
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(se bilaga 2), för att få ut så mycket som möjligt av informanten. Med de här frågorna ville vi 

veta hur pedagogerna resonerar kring det fria skolvalet samt marknadiseringen av skolan. Vi 

ville även se ifall pedagogernas svar gick att tolkas och kopplas till “public good” eller 

“private good”, marknadslogik samt lärarens nya roll/uppdrag.  

 

Tabell 1. Presentation av pedagoger 

Skola Område Pedagog Årskurs 

Centralskolan Växande, omtyckt, centralt Cecilia, verksam 

i 3 år 

Verksam i 

förskoleklass 

Mittemellanskolan Tätbebyggt, villaområde Maria, verksam 

i 1 år 

Verksam i årskurs 1 

Utkantsskolan Välbärgat, växande, i 

utkanten av staden 

Unni, verksam i 

4,5 år 

Ulla, verksam i 

18 år 

Unni, verksam i 

årskurs 1 

Ulla, verksam i 

årskurs 3 

Byskolan Landsbygden, enda skolan i 

området 

Bella, verksam i 

4 år 

Verksam i årskurs 2 

 

Alla namnen är figurerade när det gäller både pedagoger och skolor, namnen på skolorna är 

utifrån vart skolan är placerad. Fyra av intervjuerna skedde under en vecka, och den femte 

intervjun veckan därpå. I väntan på den sista intervjun startade vi transkriberingen av de fyra 

första intervjuerna. Detta gjorde att vi var väl insatta i intervjuguiden, vilket gjorde att den 

femte intervjun kändes ännu mer avslappnad ifrån vår sida trots att det var en telefonintervju. 

Under intervjuerna gjorde vi stödanteckningar för att kunna underlätta transkriberingen. Det 

var en av oss som gjorde dessa stödanteckningar samt var en passiv intervjuare, medan den 

andra personen skötte intervjufrågorna. Givetvis har den som skött stödanteckningarna och 

varit passiv flikat in när det varit oklart i svaren, eller velat att informanten ska utveckla sitt 

svar.  

 

Bryman (2011, s. 428) nämner att det är viktigt att intervjupersonen är uppmärksam på vad 

som sägs och bör därför inte föra anteckningar, det var på grund av detta vi valde att dela upp 
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arbetsuppgifterna för att enkelt kunna förstå så mycket som möjligt samt kunna ställa 

kompletterande frågor. Intervjuguiden har följts uppifrån och ned, för att vi ansåg detta var 

bäst för de frågor som skulle ställas. Däremot valde vi att flika in kompletterande frågor på 

vissa ställen då vi ville ha ett utförligare svar eller för att informanten inte tog upp de vi ansåg 

vara relevant för just denna fråga.  

 

De utförda intervjuerna tog cirka 10-15 minuter, vilket är relativt korta intervjuer. Bryman 

(2011) menar att intervjuer som är korta inte behöver vara mindre innehållsrika än längre 

intervjuer, om de inte är för korta och respondenten inte vill samarbeta under intervjun. 

Bryman (2011) menar även att korta intervjuer kan vara innehållsrika och ge betydelsefull 

information. Vi såg inget negativt med korta intervjuer, eftersom vi fick ut det vi eftersökte 

till vår studie. 

 

Vid transkribering har vi valt att transkribera ordagrant dock utan tankepauser eller 

överflödiga ord som anses vara ovidkommande för innehållet. Transkriberingen skedde 

ordagrant för att kunna se eventuella citat som kan komma att användas under resultatdelen. 

Vi valde även att transkribera i talform för att få så specifika citat som möjligt. Efter att ha 

transkriberat alla intervjuer skrevs de ut för att vi sedan enkelt skulle kunna plocka ut de 

viktiga teman vi eftersökte.   

 

2.3 Analysmetod 

Som metodansats har vi valt att inspireras av fenomenografi som Dahlgren och Johansson 

(2015) beskriver, denna fann vi mest lämplig för vår studie. Vår studie fokuseras på 

pedagogernas syn på det fria skolvalet vilket med denna metodansats blir fenomenet. Vi har 

försökt få en bild av hur pedagogerna tänker och ser på fenomenet, dock är det svårt att hitta 

alla olika tänkbara sätt att tolka pedagogens uppfattningar. Det är även något som Dahlgren 

och Johansson (2015) nämner. Dahlgren och Johansson (2015) nämner att fenomenografins 

intervjuer är halvstrukturerade samt tematiska vilket även semistrukturerade intervjuer är, 

vilket vi utgått ifrån.  

 

Fenomenografin har flera olika analysmodeller, vi har valt att inspireras av den modell som 

Dahlgren och Johansson (2015, s. 167-171) beskriver, vilken innehåller sju olika steg, dock 

har vi inte använts oss av alla dessa steg. Detta är för att vi fann dem flesta stegen användbara, 



 7 

de steg som föll bort var sådana steg som vi inte fann lämplig för vår studie. Nedan kommer 

de sju olika stegen att presenteras och redogöras. 

 

Steg 1 benämner Dahlgren och Johansson (2015) som att bekanta sig med materialet, detta 

gjorde vi efter transkriberingen var klar. Vi läste igenom transkriberingen noga, strök under 

de teman vi fann viktiga och lärde känna materialet. Steg 2 benämns som kondensation, vilket 

innebär att man ska plocka ut de mesta specifika uttalanden i texten. I detta steg började vi 

plocka ut citat ifrån varje intervju som vi fann lämpliga och som beskrev fenomenet i stort.  

 

Dahlgren och Johansson (2015) beskriver att i steg 3 ska likheter och skillnader upptäckas 

inom de specifika uttalandena. Detta steg är något vi inte lagt speciellt fokus på, då vi inte 

varit ute efter att jämföra pedagogerna med varandra. Däremot har vi behövt ta hjälp av 

likheter och skillnader för att se vart pedagogerna står i de olika teman vi har presenterat. 

Även fast fokus inte legat på likheter och skillnader har det ändå funnits med genom 

undersökningen på ett eller annat sätt. 

 

I steg 4 menar Dahlgren och Johansson (2015) att de olika uttalandena ska grupperas, detta 

steg har vi gjort parallellt med steg 3. Eftersom fokus inte legat på likheter och skillnader som 

nämns i steg 3, har vi snarare gjort grupperingar utifrån våra teman i intervjuguiden och 

därefter sett likheter och skillnader.  

 

Steg 5 benämns som artikulera kategorierna men har inte används, eftersom vårt fokus inte 

ligger på att se likheter och skillnader på det sättet. Dahlgren och Johansson (2015) beskriver 

steg 6 som ett försök att namnge kategorierna. Detta är något vi har gjort, då vi har haft 

tydliga teman i från början som vi kunnat använda oss av. Genom att vi haft tydliga teman 

från början har vi arbetat deduktivt istället för induktivt. Deduktiv menas med att man utgår 

ifrån en teori för att se om det stämmer överens med observationer, i vårt fall intervjuerna. 

Induktiv menas med att man utgår ifrån observationer för att sedan koppla det till teorin 

(Bryman, 2011).  

 

I steg 7 som är det sista steget i analysmodellen kallar Dahlgren och Johansson (2015) för 

kontrastiv fas. I detta steg ska uttalanden granskas och se fall de kan får plats i flera 

kategorier, uttalandena kan även jämföras för att hitta flera potentiella kategorier som kan 
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passa in. I vårt fall har detta varit att granska citaten vi har valt ut, detta för att se ifall vi 

kunde få in dem på flera ställen i kategorierna.  

 

Denna analysmodell har vi inspirerat oss av när vi analyserat vårt empiriska material. Vissa 

steg har vi använt mer eller mindre, men denna modell var mest intressant för vår studie. Det 

steg vi använt oss av är: 

 

• Steg 1 - Bekanta sig med materialet 

• Steg 2 - Kondensation 

• Steg 3 - Likheter och skillnader 

• Steg 4 - Gruppering av uttalanden 

• Steg 6 - Namnge kategorierna 

• Steg 7 - Kontrastiv fas 

 

2.4 Tillförlitlighet och räckvidd  

Validitet och reliabilitet är två begrepp som för mesta dels förekommer inom kvantitativa 

metoder, det går även att använda sig av dessa begrepp inom kvalitativa metoder. Validitet 

och reliabilitet är till en hjälp då det gäller att få en bild av kvalitén i undersökningen 

(Bryman, 2011, s. 351). Även Fejes & Thornberg (2015) instämmer att dessa begrepp har sitt 

ursprung från den kvantitativa forskningen.   

 

2.4.1 Validitet 

Genom att studien har genomförts med semistrukurerade intervjuer har vi fått flexibla 

intervjuer där våra olika teman har berörts. Då vi har valt intervjuer istället för enkäter fick vi 

chansen att kunna ställa kompletterande frågor kring informanternas svar, vilket gett oss en 

större inblick i hur informanten tänker och ser på vissa fenomen. Vår intervjuguide var vårt 

stöd under intervjuerna då våra teman fanns med i de olika frågorna. Våra frågor var öppna då 

vi ville ge informanten chansen att komma in på det som den tycker är intressant, vi hade 

även med oss kompletterande frågor i förberedande syfte om informanterna inte tog upp det 

som vi anser vara viktigt i vår studie. Då våra informanter inte var förberedda på de frågorna 

som skulle komma upp på intervjun, var det extra viktigt att vi hade med kompletterande 

frågor för att verkligen få fram det vi eftersträvade. En annan aspekt av varför vi inte 
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förberedde informanterna på frågorna var för att vi ville få deras åsikter kring fenomenet, så 

att inte vi la svaren i deras mun.  

 

Då vi hade tydliga teman i intervjuguiden samt att våra frågor var öppna och kopplade till vårt 

syfte, har vi fått svar på frågeställningarna. Genom detta har vi uppnått det som eftersträvats, 

vilket gör att validiteten i vår studie är god enligt oss själva.  

 

2.4.2 Reliabilitet  

Om denna studie hade gjorts igen med samma personer hade resultatet blivit detsamma, 

däremot om vi valt helt nya pedagoger på liknande skolor hade resultatet blivit annorlunda. 

Detta är för att alla individer ser fenomenet på olika sätt, alla har olika synsätt. Detta är även 

poängen att det ska vara olika, resultatet ska inte blir detsamma. Pedagogerna som arbetar mer 

centralt ser en del saker på ett annat sätt jämfört med de som arbetar på en skola i utkanten av 

kommunen. Detta är något som vi upplevt under intervjuerna med de fem olika pedagogerna, 

ett tydligt exempel som framkom under intervjuerna var konkurrensen av skolor. 

Utkantskolan och Byskolan har inte problemet med konkurrens eftersom dessa skolor är de 

enda i området. Centralskolan och Mittemellanskolan upplever mer konkurrens då det finns 

flera skolor i samma område.  

 

Eftersom vi är två stycken som gjort denna undersökning har det blivit en intern reliabilitet, 

vilket även Bryman (2011) beskriver som när ett visst antal personer som forskar tillsammans 

har kommit fram till en överenskommelse över det dem ser och hör ska tolkas. I vårt fall har 

båda två varit med under alla intervjuer och fått bildat sin egen tolkning, för att sedan kunna 

koppla ihop två tolkningar till en. Givetvis har vi båda varit medvetna om vad vi letat efter 

under våra intervjuer. Det vill säga att vi har analyserat svaren var för sig och sedan diskuterat 

våra slutsatser tillsammans. 

 

2.4.3 Generaliserbarhet  

Generaliserbarhet är när man vill se hur långt ett resultat räcker, vilket innebär att man då 

behöver ha ett trovärdigt urval till undersökningen. Detta innebär att inga förhastade slutsatser 

ska göras, då man inte kan säga vad resten av befolkningen anser om en viss fråga (Bryman, 

2011).  
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Vår studie baseras på fem pedagoger som arbetar på fyra olika arbetsplatser varav tre 

arbetsplatser ligger inom samma kommun och den fjärde i en annan kommun. Alla 

arbetsplatser har olika förutsättningar, detta gav vår studie en bred bild av hur pedagoger 

tänker kring våra valda teman. Det går att urskilja tydligt att pedagogerna tänker på olika sätt, 

en orsak till detta kan vara vart skolan är placerad i kommunen. Vårt mål är inte att se hur 

långt vårt resultat kan räcka, utan vad pedagogerna anser kring våra valda teman. Vi är väl 

medvetna om att vårt resultat inte går att generalisera i större utsträckning, men som vi 

tidigare nämnt är detta inte vårt mål. Vårt mål är att se vad olika pedagoger har för syn på de 

olika teman som tagits upp, därför har vi tagit pedagoger från skolor som är utspridda i 

samhället.   

3. Teoretiskt/analytiskt ramverk  

Nedan kommer litteratur och forskning presenteras, den kommer ligga till grund för vår 

studie. Med hjälp av detta ska vi sedan kunna analysera och diskutera vår empiri för 

uppsatsen.  

 

3.1 Marknadslogik 

I SOU (Friskolorna i samhället, 2013:56) beskrivs det att skolpolitiken har förändrats och 

öppnat upp för fler fristående skolor. Genom detta har fler vinstdrivande verksamheter startat, 

vilket har lett till att skolväsendet blivit en marknad där lärare kan behöva marknadsföra sin 

skola. När friskolereformen infördes fanns det en avsikt och det vara att införa vissa drag av 

en fri marknad, detta för att öka effektiviteten och kvaliteten på skolorna (SOU Friskolorna i 

samhället, 2013:56). 

 

Nylén (2013) nämner att den politiska styrningen har förändrats från regelstyrning till att bli 

mer mål och resultatinriktad, detta menas med att politiker inte styr allt inom skolan då det 

finns andra aktörer som bidrar till hur skolan styrs idag. Detta är något som även Jarl och 

Rönnberg (2015) beskriver, de nämner att det finns fem olika kategorier för aktörerna. De är 

dessa aktörer som påverkar hur skolan styrs idag. De fem aktörerna som Jarl och Rönnberg 

(2015) beskriver är följande:  

 

• 1. Politiska beslutsfattare - Riksdagen och regeringen 
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• 2. Anställda inom förvaltningen - Fjärrbyrokrater (Utbildningsdepartementet, även 

kommuners utbildningsförvaltning) och närbyrokrater (de som arbetar med att utbilda, 

exempelvis lärare). 

• 3. Organiserade intressen inom skolväsendet - Organisationer som har anknytning till 

arbete, t.ex. Fackförbund (lärarförbundet) 

• 4. Media - Medias traditionella roll är att vara en kommunikationskanal mellan 

medborgarna och det politiska systemet, t.ex. Bloggar, diskussionsforum och sociala 

medier.  

• 5. Samhällsmedlemmar - Elever och föräldrar  

 

Som tidigare nämnts går det inte att kalla skolväsendet för en marknad då skolan inte kostar 

för eleven utan det är redan betalt, i och med detta blir skolväsendet en kvasimarknad (SOU 

2013:65). Bunar (2009) nämner att kvasi eller quasi betyder ungefär ofullständig eller 

skenbar, det bli alltså en ofullständig marknad då kunderna som i detta fall är elever och 

föräldrar inte betalar för skolan utan kommunerna fördelar ut skolpeng till skolorna. 

Konsumenterna använder alltså den tilldelade skolpengen vilket även Bunar (2009) nämner. 

Föräldrar och elever ses som kunder då dem har ett fritt val att välja skola utifrån deras behov. 

I detta fall blir föräldrar konsumenter och lärarna blir tjänsteproducenter då det är dem som 

har hand om utbildningen (Bunar, 2009).  

 

I och med att skolorna kan behöva marknadsföra sig uppstår det konkurrens mellan skolorna 

vilket går att se både positivt och negativt. Bergström och Sandström (2007) nämner att 

konkurrens ska mötas inte stoppas med detta menar de att konkurrens kan vara positivt för 

utbildningskvaliteten. Bergström och Sandström (2007) nämner att om skolorna inte har en 

konkurrens kan en så kallad X-ineffektivitet uppstå vilket betyder att skolan inte uppnår bästa 

möjliga resultat, detta är för att resurserna inte utnyttjas på bästa sätt. De som arbetar inom 

skolan vill inte se eller erkänna denna ineffektivitet, då de anser att de arbetar hårt och inte 

kan arbeta hårdare (Bergström & Sandström, 2007). Däremot betyder inte X-ineffektiviteten 

detta utan det menas med att de anställda inte är sysselsatta med rätt saker (Bergström & 

Sandström, 2007).  

 

Bergström och Sandström (2007) betonar att alla i en organisation arbetar hårt men om 

organisationen är dålig blir även resultatet sämre än vad det kunnat vara, detta är då för att de 

anställda varit sysselsatta med fel saker. Konkurrensen bidrar till att ineffektiviteten blir 
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tydligare vilket gör att flera organisationer kan ta lärdom av de framgångsrika 

organisationerna. Föräldrar kan få mer inflytande i skolverksamheten vilket kan leda till att 

“hemmets läroplan” aktiveras. “Hemmets läroplan” innebär att föräldrarna blir mer aktiva 

inom skolan och vill ha en inblick i vad som sker under skoltid. Detta kan vara en fördel för 

många elever (Bergström & Sandström, 2007). Något som även är bra när det gäller 

konkurrens mellan kommunala och fristående skolor är att lärarna kan få en bättre lön samt 

chansen till att byta arbetsgivare inom kommunen, detta kan minska långa resor mellan hem 

och arbete samt eventuell flytt (Bergström & Sandström, 2007).  

 

Negativa effekter av konkurrens som Bergström och Sandström (2007) nämner är att de mest 

studiebegåvade eleverna väljer en specifik skola vilket betyder att de väljer bort en skola som 

då kan få en minskad utbildningskvalitet. Detta är dock inte självklart det beror på hur 

engagerade föräldrarna är att göra ett aktivt val av skola. Däremot om en skola förlorar en stor 

grupp studiemotiverade elever kan det ha två negativa effekter, behov av resurser kan öka på 

skolan samt att studiemotiverade elever kan ha en positiv effekt på andra elever. Om dem då 

skulle försvinna från skolan så skulle även den kallade “peer-group” effekten försvinna 

(Bergström & Sandström, 2007).  

 

“Peer-group” menas med att de studiemotiverade eleverna stöttar de mindre motiverade 

eleverna samt att dem finns som en extra hjälp, vilket betyder att det inte behövs tas in extra 

resurser. De studiemotiverade eleverna kan även få de mindre motiverade eleverna att vilja bli 

mer motiverade och då tar lärdom av de andra (Bergström & Sandström, 2007). Om allt fler 

elever väljer fristående skolor kommer elevantalet att minska i kommunala skolorna om inte 

elevunderlaget ökar, detta skulle kunna medföra att de kommunala skolorna kommer att få dra 

ned på vissa saker så som att kunna erbjuda rätt pedagogiskt material samt ge ersättning till 

lärarna. I och med detta går det att se att konkurrens har både sina för- och nackdelar 

(Bergström & Sandström, 2007).  

 

Konkurrens bidrar även till att boendesegregation kan uppstå. Ett problem är att stora 

invandrargrupper bor och går i skolan som är åtskilda ifrån det svenska samhället, även fast 

det går i kommunala skolor och man vill inkludera invandrargrupperna i samhället (Englund, 

2013). Det är en besvärlig uppgift dessa skolor har att arbeta med, detta innebär att skolan har 

problem med att motarbeta segregation som uppstår. Det finns även tecken på integration, 

men det handlar främst om hur barn och ungdomars flyttningar till “bättre skolor” vilket 
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stärker den gemensamma segregationen angående de socioekonomiska förhållandena 

(Englund, 2013).  

 

En positiv aspekt av problemet som tyder på social interaktion är de elever som väljer att byta 

till en skola i innerstaden, där de ska utvecklas mer. Det som blir baksidan till detta är de 

elever som är kvar på skolan, deras duktiga klasskamrater försvinner och föräldrarna mister 

intresset för att stötta den kommunala skolan (Englund, 2013). I samband med detta ses 

problemet om utbildningen tydligare, hur det har förändrats ifrån frågan om “public good” att 

skapa en skola för alla, till att det nu handlar om frågan “private good “ att föräldrarna får 

hantera frågan genom att välja skola och starta friskolor själva (Englund, 2013).  

 

3.2 Private good eller public good 

Dahlstedt och Trumberg (forthcoming 2016) beskriver hur utbildningspolitiken i Sverige har 

förändrats successivt, ifrån att skolorna har setts som ”public good” till att ses som “private 

good”.  Det som har förändrats är att fokus nu ligger på det enskilda valet, föräldrarnas ansvar 

över utbildningen, effektiviteten samt konkurrens och hur den individuella utvecklingen hos 

eleven skall vara de styrande principerna om hur en skola ska skötas. Det påpekades även att 

skolorna inte bara skulle lära ut allmän kunskap, de skulle även skapa utrymme för att eleven 

ska kunna utveckla sin egen potential och sina egna intressen, och i slutet av 1980-talet så fick 

kommunerna ta ansvaret över skolorna istället för regeringen, detta är något som Englund 

(1993) även belyser.  

 

I ett “public good” - perspektiv ligger grunden på att utbildningen ska vara bestämd av staten 

eller en annan parlamentarisk församling, varje individ ska ha rätten till en likvärdig 

utbildning där innehållet och utformningen av utbildningen ska vara bestämd efter en 

gemensam folkstyrd ordning. Ur ett “private good” - perspektiv ligger fokus på föräldrarna, 

det är föräldrarna som har rätten att bestämma över utbildningen, hur den ska se ut och vad 

den ska innehålla. Det som ligger i fokus här att varje familj och deras barn är de som fattar 

beslut kring barnens utbildning (Englund, 1996 s.107-142). Englund (1996) menar att 

grunden till denna uppfattning är att det är barnen och främst föräldrarna ses som de som har 

mest kunskap kring vad deras barn behöver och innehar för kunskap. 

 

Förändringen i från “public good” till “private good” inte är något sällsynt företeelse inom 

utbildningspolitiken i Sverige, även fast utvecklingen har gått fort och varit revolutionerande. 
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Det som har varit avsaknat och frånvarande är ett försvar för den gemensamma skolan och ett 

skolsystem som ska vara jämlikt. Skolan har förändrats till att vara starkt differentierad som 

fokuserar på resultat och betyg (Englund, 2013).  

 

Något som Englund (2013) diskuterar är den lilla demokratin (“private good”) respektive den 

stora demokratin (“public good”), han menar att den lilla demokratin som innebär rätten hos 

föräldrarna att upprätta skolor och deras influens över den har bemästrat frågan om den stora 

demokratins utrymme i den gemensamma skolan. Den stora demokratin innebär en mötesplats 

som är social och kulturell samt en medelpunkt för att demokratiuppdraget för skolan ska 

förverkligas. Den stora demokratin ska fungera som ett forum där debatter ska ske, 

diskussioner och reflektioner över moraliska och politiska frågor (Englund, 2013). 

 

Under de senaste två årtiondena har den kommunala skolan brutits ned, detta på grund av 

upprättandet av fristående skolor och skolvalet. Skolor har startats genom föräldrarnas egna 

synsätt och uppfattningar, exempelvis skolor som har en annan pedagogik, en religiös 

inriktning eller en social/etnisk grund. Genom dessa förändringar har det skapats nya villkor 

för den medborgerliga bildningen för skolan (Englund, 2013).  

 

De tre senaste årtionden var inte grundskolesystemet lika för alla, dock så gav de möjlighet 

för elever ifrån olika sociala klasser liknande kunnande och gemensamma erfarenheter, detta 

betydde att olika kulturella och sociala grupper möttes i skolan. Genom att valfriheten ökade 

har det inneburit att lika elever söker lika skolor, det som försvinner i och med detta är skolan 

som mötesplats för olika grupper att mötas (Englund, 2013).   

 

3.3 Pedagogens nya roll/uppdrag  

Att skolan styrs av stat och kommun med hjälp av olika aktörer och inte enbart av politiker 

har inneburit att verksamheten flyttats närmre medborgarna samt personalen, för att bidra till 

ökad kvalitet samt bättre resursutnyttjande. Genom att styrningen har delats upp mellan stat 

och kommun har det bidragit till en större frihet när det kommer till hur verksamheten bör 

utformas, det är lärare som i detta fall får ta besluten (Nylén, 2007).  

 

Nylén (2007) påpekar att det har skapats en marknadsorienterad pedagog som ska ta beslut 

utifrån skolans profil och inställning. Skolan ska ha ett gott rykte bland elever och föräldrar. 

Pedagogerna förväntas vara lojala mot organisationen samt fatta beslut utifrån vad eleverna är 
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i behov av, rektorns riktlinjer samt skolans särskilda profil. Pedagoger idag upplever att de 

lägger ned mer tid på att marknadsföra skolan än tidigare. Idag ses rektorerna som chefer 

istället för en del av lärarkollektivet (Nylén, 2007). Montin (2011) menar att det sker en 

förskjutning från politiken till ledarskap vilket innebär att chefer ska bli ledare, detta leder då 

till att antalet nämnder och politiker minskar.   

 

Genom att det bildats en kvasimarknad och kommunerna delar ut skolpeng till både 

kommunala och fristående skolor behöver skolorna marknadsföra sig för att få elever att välja 

deras skola. Sundell (2012, 21 maj) nämner att marknadsföringen av skolor är kostsamt och 

för med sig problem, den största och viktigaste resursen i skolan finns inte med i 

marknadsföring och det är läraren. I en undersökning visar det sig att skolorna lägger mellan 

100 000 - 400 000 kr på marknadsföring vilket en tredjedel av lärarna på fristående skolor och 

en fjärdedel av lärarna på kommunala skolor tyckte skulle läggas på annat så som 

undervisningen (Sundell, 2012, 21 maj). Det visades också att nio av tio rektorer och 

skolchefer anser att marknadsföringen kan göra så att eleverna väljer skola på felaktiga 

grunder vilket Sundell (2012, 21 maj) hävdar. 

 

Under de senaste åren har pedagogernas betydelse för elevernas resultat betonats, med detta 

menas det att pedagogerna har större roll än andra faktorer, betygssystem eller rätten att välja 

skola när det kommer till hur eleverna presterar. Trots att det är fallet så syns ändå inte 

pedagogerna i marknadsföringen utan det är de andra faktorer som syns (Sundell, 2012, 21 

maj).  

 

3.4 Sammanfattning inför resultat/analys 

I resultatet kommer vi att utgå från de begrepp som framkommit under detta kapitel, 

begreppen är marknadsföring, “public good” eller “private good” och lärarens nya 

roll/uppdrag. Vi kommer även undersöka pedagogernas syn på det fria skolvalet och 

marknadsföring av skolor ser ut. Vi kommer även belysa begreppet boendesegregation som vi 

valt att koppla till begreppet marknadsföring, detta för att det är en liten del av det vi 

undersökt. 
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4. Resultatredovisning och analys 

Detta är vår resultatredovisning och analys av det insamlade empiriska materialet. Här 

kommer vi att presentera och analysera våra fyra olika frågeställningar med hjälp av det 

empiriska materialet samt ramverket. Frågeställningarna kommer att ha sina egna rubriker för 

att göra det tydligt vilken fråga det gäller. Först följer en presentation av pedagogerna. 

 

4.1 Presentation av pedagogerna 

4.1.1 Cecilia 

Cecilia arbetar som pedagog på Centralskolan som är en F-9 skola, och har varit verksam 

lärare i tre år. Skolan som Cecilia är verksam på ligger i ett bostadsområde nära centrum i 

kommunen. Det är en relativt stor skola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 9, samt 

fritids och en fritidsgård. Det som gjorde att Cecilia valde att bli pedagog var att hon gillar 

barn. Cecilia beskriver att det bästa med läraryrket är all kärlek som eleverna ger, undervisa, 

kramas med barnen och energin de ger när eleverna är glada.  

 

4.1.2 Maria 

Maria är nyexaminerad pedagog och har arbetat som lärare i snart ett år. Mittemellanskolan 

som Maria arbetar på är en F-6 skola, skolan ligger en bit ifrån centrum i ett tätbebyggt 

villaområde. Maria valde att bli pedagog för att få arbeta med barn och hjälpa dem att 

utvecklas. Maria tycker att det bästa med yrket är när barnen förstår det som lärs ut, men 

också när exempelvis läsningen för barnen släpper och de blir överlyckliga, hon menar att det 

är sådana små saker som gör att hon tycker om sitt yrke.  

 

4.1.3 Unni 

Unni arbetar på Utkantsskolan som är en F-6 skola en bit utanför staden, ett litet samhälle 

med endast en skola. Unni har arbetat som pedagog i 4,5 år och har endast haft denna skola 

som arbetsplats. Unni valde att bli pedagog sent i livet, men något som hon har drömt om 

sedan barnsben. Unni anser att det bästa med läraryrket är mötet med olika elever, hon menar 

att man tror att alla elevtyper har mötts, fast så är inte fallet. Unni menar också att en positiv 

aspekt med yrket är friheten som finns, att som lärare lägga upp undervisningen enligt sin 

egen önskan så länge kunskapsinnehållet för ämnena följs. Unni menar att ingen dag är den 

andra lik, vilket gör att man lär sig något nytt varje dag.  
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4.1.4 Ulla 

Ulla arbetar också på Utkantsskolan som Unni, en F-6 skola utanför staden i ett litet samhälle. 

Ulla har varit verksam som pedagog i 18 år, och de senaste två åren på denna skola. Ulla 

valde att bli pedagog efter haft praktik under gymnasietiden och för hon tycker om att lära ut. 

Det bästa med läraryrket enligt Ulla är att få lära ut då hon tycker det är roligt, även mötet 

med barnen är bland det bästa. Ulla tycker även att det bästa med yrket är att som pedagog lär 

hon sig något nytt varje dag av både kollegor och eleverna, detta bidrar till att hon som 

pedagog utvecklas samt att det är en variation i yrket.  

 

4.1.5 Bella 

Bella har arbetat som pedagog i 4 år. Bella arbetar på Byskolan som är en F-6 skola, skolan är 

den enda i området eftersom den ligger på landsbygden. Bella valde att bli pedagog efter att 

ha vikarierat på skolan hennes mamma arbetar på. Hon märkte då att det var ett yrke för 

henne och sökte till lärarutbildningen. Det bästa med yrket enligt Bella är att få jobba med 

barn, hon säger även att ingen dag är den andra lik med detta menar Bella att hon lär sig något 

nytt varje dag. Bella påpekar också att det är väldigt roligt att man aldrig blir färdigutbildad, 

utan varje dag lär man sig något nytt.  

 

4.2 Vilken syn har pedagoger på det fria skolvalet?  

 
Hm, det är väl lite blandat. Jag tänker att det kan blanda barnen mer att dom kan söka, så att 

det inte blir så att man bor i ett område som har en viss socioekonomisk bakgrund, att man bara 

går i en skola där man bor, så kan det bli väldigt segregerat där man bor, då kan skolor också 

bli väldigt segregerade. (Cecilia)  

 

Cecilia menar att med hjälp av det fria skolvalet så förhindras segregationen till viss del, och 

ett försök till att splittra upp grupperingarna i bostadsområden. Något Cecilia påpekar är att 

detta sätter mer press på skolan, skolan måste prestera och marknadsföra så att föräldrarna 

känner att de gör ett bra skolval till deras barn. I samband med att skolor måste prestera och 

marknadsföra sig, detta kan det skapa en fel bild som kan bidra till att föräldrar inte känner sig 

nöjda någonstans. Detta är även något som Sundell (2012, 21 maj) påpekar att många rektorer 

märker av. Han menar att marknadsföringen kan göra att elever väljer skola på felaktiga 

grunder (Sundell, 2012, 21 maj), exempelvis att en skola marknadsför sig på ett visst sätt och 
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när eleven börjar så är det inte som det har framställts. Cecilia tycker det är bra att barnen 

blandas upp lite i skolorna, däremot ser hon att det blir mycket prestation bland eleverna.  

	

Jag tycker att ur föräldraperspektiv till exempel så har jag utnyttjat det. På så vis tycker jag det 

delvis är bra. Ur lärarperspektiv så blir det ju lite risk att det blir lite som elitskolor och sen att 

det blir segregerat. (Maria) 

 

Maria som ser det fria skolvalet ur två perspektiv, menar att ur föräldraperspektivet är det bra 

eftersom hon själv har utnyttjat det. Men ur lärarperspektivet ser hon att det inte är rättvist och 

bidrar till en segregering och inte blir en likvärdig skola. Maria menar att en bieffekt med det 

fria skolvalet är att det kan skapas elitskolor, vilken även då bidrar till att det inte blir en 

likvärdig skola. Elitskolorna består ofta av de studiemotiverade elever, vilket då gör att “Peer-

group” effekten tappar sitt syfte. Detta bidrar till att de mindre studiemotiverade eleverna får 

den stöttning som de tidigare haft av de studiemotiverade eleverna (Bergström & Sandström, 

2007).  

	 	

Både och. Jag tycker det kan leda till segregering. Men det är även så att det är dom eleverna 

eller barnen som har sådana föräldrar som är insatta i skolans värld, som har ställt barnen redan 

i tidigt i kö och som finns och stöttar upp bakom. För det kan ju innebära att man måste skjutsa 

och lite så, och det är ju inte alla föräldrar som är insatta så. (Unni) 

 

Även Unni ser att det fria skolvalet kan leda till segregering. Hon menar även att det krävs 

mycket av föräldrarna, de behöver vara engagerade i skolan eftersom det kan krävas 

skjutsning och hämtning av barnen till och från skolan. Hon påpekar även att alla föräldrar 

inte är insatta i skolan och tar den skolan som de blir tilldelade. Även Bergström och 

Sandström (2007) påpekar att det beror på hur engagerade föräldrarna är att göra en aktivt val 

av skola.  

	

Jag tycker det är lite synd, att man inte går med dom man bor nära. När man är äldre kan man 

ju ta sig runt på ett annat sätt. Men att man har det här området där vi går i skolan, där bor vi 

och där lekar man med sina klasskompisar på fritiden och så. Det blir ju ett helt annat sätt om 

man ska åka hursomhelst, och då har man inte sina klasskompisar nära. (Ulla) 

 

Ulla tycker det är synd att eleverna inte går i skolan där de bor, hon menar att när de är äldre 

går det att ta sig runt mer än när de är yngre. Ulla menar i samband med att barnen går i 
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skolan i det område de bor i blir det enklare för flera parter, eftersom skjutsning och hämtning 

inte blir ett krav för att kunna vara med sina klasskamrater. Om detta skulle vara fallet att alla 

valde skolan i närområdet de bor, skulle inte segregationen eller integration uppstå på samma 

sätt, vilket Englund (2013) tar upp. 

	

Möjligheten att kunna välja skola utifrån exempelvis intresse, eller pedagogik tycker jag är 

fantastiskt. Det kan motivera barnen till att lära på en helt annan nivå än att gå i en så kallad 

vanlig skola. Men det finns också negativa aspekter, såsom att alla inte har råd och minskat 

elevantal i den kommunala skolan för att en friskola med mer attraktiv utbildning finns i 

närområdet. (Bella) 

 

Bella tycker att det är fantastiskt att kunna välja skola utifrån intresse, hon menar att detta kan 

motivera barnen till att vilja lära. Däremot ser hon även nackdelarna, vilket kan vara att 

elevantalet på de kommunala skolorna kan minska om en friskola finns i närområdet som har 

en mer attraktiv utbildning. Detta är även något som Bergström och Sandström (2007) nämner 

då de diskuterar “peer-group” effekten, de diskuterar även att om elevantalen minskar i de 

kommunala skolorna kan vissa resurser dras ned på. Detta kan vara en nackdel för vissa 

elever.  

 

4.2.1 Summering 

Genom dessa fem citat går det att tolka att pedagogerna är delade i synen på det fria skolvalet. 

En del av pedagogerna menar på att det fria skolvalet kan leda till segregering, men de ser 

även att det kan vara en hjälp för vissa elever då dem vill gå en viss profil. Maria använder sig 

av det fria skolvalet ur ett föräldraperspektiv och satt sitt barn på en specifik skola, medan ur 

lärarperspektivet säger hon att det inte blir rättvist. Detta visar tydligt att det är svårt för Maria 

att säga vart hon står, då hon ser detta ur två perspektiv.  

 

Trots att Cecilia inte arbetat så länge upplevde hon att de två första åren som pedagog att 

föräldrarna gjorde ett fritt val av skola. Cecilia nämnde att föräldrarna ofta kunde säga att de 

inte vill till en viss skola, eller att de har kämpat sig till en viss skola. Det senaste åren har 

Cecilia sett en förändring åt andra hållet, i det området Cecilia arbetar är inte valmöjligheten 

av skola lika stor. Det är på grund av att skolorna i området är fulla, och den skola som blir 

tilldelad är den som man går på. I vissa fall när det finns plats på en viss skola som önskas kan 

ett byte ske. 
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4.3 Hur kan pedagogers syn tolkas utifrån marknadslogik?  

Skolpolitikens förändring har inneburit att allt fler vinstdrivande friskolor startat, vilket 

bidragit till att skolväsendet hamnat på en marknad där marknadsföring sker av lärarna. Vid 

införandet av friskolereformen fanns det en plan, och det var att det skulle finnas vissa drag av 

en fri marknad (SOU Friskolorna i samhället, 2013:56). Det kan inte kallas en marknad då 

skolan redan har betalat ut en skolpeng, i samband med detta kallas skolmarknaden för 

kvasimarknad enligt SOU (Friskolorna i samhället, 2013:56). Utifrån pedagogernas svar har 

vi kunnat urskilja att marknadsföring har en negativ klang, samt att det inte har något att göra 

med skolan.  

 
Men jag tycker ändå inte att skolan ska vara en plats för marknadsföring och så. (Cecilia) 

 
Jag känner mig lite gammalmodig. Men jag kan fortfarande tycka att när det är gymnasiet, då 

är det naturligt att man väljer. Då kan man välja utifrån intressen, och då är det väl bra att man 

får reda på vad skolan står för, och då är det bra att dom marknadsför sig. Men när det går ner 

ända till låg och mellan, kan jag tycka nej. (Ulla) 

 
Nej, det tycker jag inte behövs. Tidigast ifrån sjuan kan jag tycka. Men F-6 där tycker jag att 

dom inte borde gör det. (Unni)  

 
Nej. Självklart är det bra för de privata skolorna som måste få elever till sin skola för att kunna 

fortsätta, men det är inte bra för de kommunala skolorna som tappar elever pga. detta. En 

kommunal skola har inte samma möjligheter att marknadsföra sig som en privat. (Bella) 

 

Skolan som Cecilia arbetar på är den enda av de tre studerande skolorna som aktivt arbetar 

med marknadsföring av skolan. Däremot har alla tre skolorna en hemsida via kommunen samt 

har öppet hus under terminen, då besök på respektive skola kan ske. Skolan som Cecilia 

arbetar på har en mer utvecklad hemsida gentemot de andra skolornas hemsidor. Detta är för 

att Cecilias skola har några som är väldigt framåt inom IT. Skolan har även en youtube kanal 

där det visas vad som händer under olika lektioner, exempelvis när de arbetar med 

problemlösning eller engelska. En av de fem aktörerna som påverkar hur skolan styrs idag är 

media, som fungerar som en kommunikationskanal mellan medborgare och politiska system 

(Jarl & Rönnberg, 2015). Genom att Centralskolan använder sig av media för att synas är de 
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en del av aktören. Cecilia påpekar också att hon inte tycker att skolor ska behöva 

marknadsföra sig, vilket även de andra pedagogerna håller med om.  

 

En bieffekt av att det finns marknadsföring i skolorna är att det skapas boendesegregation. 

Ulla är den pedagog som har arbetat längst av de intervjuade pedagogerna, vilket innebär att 

Ulla har mer upplevelser av skolans förändring genom tiden vilket de andra pedagogerna inte 

har upplevt. Den största förändringen som Ulla har upplevt är när den första fristående skolan 

startade i det området hennes arbetsplats låg i. Denna skola bestod av många olika 

socioekonomiska kulturer med elever från villaområden och hyresfastigheter, vilket skapade 

en variation av elever.  

 
Det tyckte vi väldigt positivt när jag började, att det var en väldig blandning. Det fanns väldigt 

många ifrån olika socioekonomiska kulturer, men när den här friskolan öppnade så var det 

många ifrån villaområdet som slutade hos oss, vilket gjorde att det blev väldigt segregerat 

tyvärr. Och när några från villaområdet började så var det som dom hängde på dom andra. Så 

till slut att från att ha 40 % från villaområdet så kanske det slutade med att vi hade 5 % från 

villaområdet på X skola.1 (Ulla) 

 

Bergström & Sandström (2007) menar på att om allt fler elever väljer fristående skolor 

kommer elevantalet minska i de kommunala skolorna, om inte elevunderlaget ökar alltså om 

det inte flyttar in fler på det specifika området där skolan ligger. Bergström & Sandström 

(2007) menar vidare att detta kan medföra att kommunala skolor kommer få dra ner på vissa 

saker, exempelvis rätt pedagogiskt material samt att ge ersättning till pedagogerna. Detta 

skulle kunna vara en orsak till att fler väljer den kommunala skolan. Ulla talade även om att 

det var många av de stabila eleverna som lämnade den kommunala skolan hon arbetade på. 

 
Det kanske blev många av de som var stabila, stabila i klassrummet som försvann vilket 

påverkade gruppen som var kvar då. (Ulla) 

 

Även Bergström & Sandström (2007) nämner att de studiebegåvade eleverna väljer en 

specifik skola, vilket i Ullas upplevelser var en fristående skola. Bergström & Sandström 

(2007) nämner även “peer-group” effekten som menas med att studiemotiverade elever stöttar 

de mindre studiemotiverade eleverna, de eleverna finns där som en extra hjälp vilket kan 

minska intaget av extra resurser. De mindre studiemotiverade eleverna kan ta lärdom av de 
                                       
1 Tidigare arbetsplats 
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studiemotiverade eleverna. I Ullas fall var det de stabila studiemotiverade eleverna som 

försvann i från skolan, och som påverkade de kvarvarande eleverna.  

 

Englund (2013) belyser ett problem som har uppstått, vilket är att stora invandragrupper bor 

och går i skolan i ett område som är åtskilt ifrån samhället trots att skolorna är kommunala. 

Det är en besvärlig uppgift för de skolorna som har de här stora invandrargrupperna, eftersom 

skolorna måste arbeta mot segregation. Det som Englund (2013) ser som en positiv aspekt på 

detta problem som visar tecken på social interaktion, är när eleverna väljer att byta skola där 

de kan utvecklas mer.  

 

Som Cecilia påpekade förut kan det fria skolvalet hjälpa till att splittra upp samt minska 

segregationen. Genom att gå i en skola som inte ligger där man bor, kan det bidra till att 

segregationen minskar menar Cecilia. Detta är något som Unni och Ulla inte håller helt med 

om då de menar att det fria skolvalet skapar segregering vilket nämnts tidigare.  

 

4.3.1 Summering 

När det gäller marknadsföring är alla pedagoger eniga om att det inte hör hemma i skolan, 

framförallt ingen marknadsföring i låg- och mellanstadiet. Ulla menar att det mer hör hemma i 

gymnasiet då eleverna väljer efter intresse, med detta menar Ulla att det är bra att skolorna 

marknadsför sig då eleverna vill veta vad skolan står för. Maria tycker snarare att 

marknadsföringen av skolor ska ske via kommunen, detta innebär då att alla skolor får en 

likvärdig presentation. Cecilia menar att hennes arbetsplats marknadsför sig mer än andra 

skolor eftersom deras hemsida sticker ut mer än andra hemsidor.  

 

Alla pedagoger har upplevt små förändringar inom skolan, däremot är Ulla den som har 

arbetat längst som pedagog och var med om en stor förändring. Den stora förändringen var 

när en friskola öppna i samma område som hennes arbetsplats. I och med detta såg hon hur 

variationen av elever försvann, med detta menar hon att elever med liknande bakgrund samt 

mer insatta föräldrar valde att söka till friskolan. Detta bidrog till att skolan tappa många 

starka samt stabila elever. Cecilia menar att det fria skolvalet minskar segregationen genom 

att gå i en skola där man inte bor. Detta är något som Unni och Ulla inte håller med om. 
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4.4 Hur kan pedagogernas syn tolkas utifrån begreppen “private good” eller “public 

good”?  

Englund (1996) menar att ur ett “public good” perspektiv ska alla ha rätten till en likvärdig 

utbildning, utformningen och innehållet av utbildningen ska vara demokratiskt beslutad. Men 

ur ett “private good” perspektiv är det föräldrarna som har bestämmanderätt över 

utbildningen, vilket innebär att det är föräldrarna som beslutar hur den ska se ut och utformas.  

 
Vi ser skolan som en plats för alla. Där det är vi som pedagoger som ska anpassa oss utifrån 

eleverna och inte tvärtom. Med detta tänk gynnar man ju individen då alla får en utbildning 

anpassad efter den nivå de ligger på, men man skapar också en tolerant miljö där barnen tidigt 

lär sig att alla inte är lika. Vi lär på olika sätt men vi är ändå lika mycket värda. (Bella) 

 

Föräldrarna ser det väldigt ofta en rättighet att vi ska anpassa oss efter just deras barn och 

ibland kan de kräva alldeles för mycket. (Bella) 

 

Utifrån Bellas svar kan man se att hon hamnar mittemellan de båda perspektiven. Detta är för 

att Bella tycker det ska vara en skola för alla, där alla får en likvärdig utbildning. Bella menar 

att som pedagog anpassas undervisningen utifrån eleverna och inte tvärtom. Detta är något 

som föräldrar kan ha varit med och påverkat, eftersom då de är ute efter de bästa 

förutsättningarna för deras barn. Detta är något som Maria har utnyttjat för sitt barn.  

 
Jag menar jag använder det fria skolvalet och satte mitt barn på en av skolorna som är 

högpresterande och bra, just därför kör jag mitt barn varje morgon för att få gå på den skolan. 

Dels för att den är tryggare och mindre och jag kände att mitt barn behövde den miljön lite 

grann än att börja på en F-9 skola till exempel. (Maria) 

 

Englund (1996) menar att ur ett “private good” perspektiv är det familjen och deras barn som 

fattar besluten kring barnens utbildning, och att det är barnen eller framförallt föräldrarna som 

vet vad deras barn behöver och innehar för kunskap. Detta går att urskilja i Marias svar, hon 

vill ge de bästa förutsättningar till sitt barn. Maria anser att det är värt för henne att köra sitt 

barn till den skolan som ger de bästa förutsättningarna, för att det ger hennes barn det hen 

behöver. Maria menar att när det kommer till föräldraperspektivet tänker hon egoistiskt, men 

samtidigt vill hon ge sitt barn bästa möjligheterna till en utbildning.  
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Genom den ökade valfriheten har det blivit att lika elever söker lika skolor. I och med detta 

ses inte skolan längre som en mötesplats för olika grupper att mötas (Englund, 2013). Förr var 

inte grundskolesystemet lika för alla, dock så gav de elever ifrån olika kulturer och sociala 

grupper möjlighet att mötas i skolmiljön, vilket Englund (2013) nu menar har försvunnit. 

Detta har Ulla upplevt på en tidigare arbetsplats. 

 
Det fanns väldigt många ifrån olika socioekonomiska kulturer, men när den här friskolan 

öppnade så var det väldigt många ifrån villaområdet som slutade hos oss. (Ulla) 

 

4.4.1 Summering 

Pedagogerna är delade då det gäller “private good” och “public good”, detta är då dem ser att 

skolan ska vara en plats för alla men samtidigt finns det ett individ tänk. Även föräldrarna har 

ett mer inflytande vilket gör att individtänket blir viktigare. Detta är även något som Bella 

uppmärksammar och upplever på sin arbetsplats, hon känner ibland att föräldrarna kräver för 

mycket av pedagogerna. Maria har valt att placera sitt barn i en högpresterande skola då hon 

ansåg att den skolan var anpassad efter hennes barns behov. I detta läge valde Maria ett 

“private good” tänk då det är hon som känner sitt barn bäst. I och med att det är en blandning 

mellan “private good” och “public good” tänk söker lika elever lika skola, vilket menas med 

att det inte blir någon uppblandning av elever. Detta är även något som Ulla själv upplevt på 

sin tidigare arbetsplats.  

 

4.5 Hur kan pedagogernas svar kopplas till pedagogens nya roll/uppdrag?  

Sundell (2012, 21 maj) påpekar att marknadsföring av skolor är kostsamt och kan föra med 

sig problem. Ulla nämner att det beror på kommunen hur mycket marknadsföring som kan ske 

på skolan, en orsak till detta kan vara ekonomin då vissa kommuner har en större ekonomi än 

andra kommuner. I de flesta fall av marknadsföring så finns inte den viktigaste resursen med, 

vilket i själva verket är pedagogen. Sundell (2012, 21 maj) fortsätter med att pedagogens 

betydelse för elevernas resultat betonats mer än andra betydande faktorer. Trots att det har 

blivit så syns ändå inte pedagogerna i marknadsföringen, utan det är andra faktorer som 

fokuseras på såsom elevresultat. 

 
Vi har ju mycket öppet hus där vi kör stenhårt med att kunna gå till matsalen och prova den 

bästa maten vi har då. Man har städat extra fint och man har nya saker uppe, man känner ju att 

man marknadsför sig mycket på öppet hus. (Cecilia)  
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Cecilias arbetsplats visar andra faktorer som är viktigare än pedagogen när det kommer till 

marknadsföring, vilket även de andra pedagogerna nämner. Alla skolor har öppet hus där 

fokus ligger på att visa skolan från den bästa sidan. Nylén (2007) menar att det skapats en 

marknadsorienterad pedagog som ska ta beslut för skolans fördel vilket innebär att skolan ska 

ha ett gott rykte, särskilt bland elever och föräldrar. Nylén (2007) menar vidare att idag 

upplever pedagoger att mer tid läggs ned på att marknadsföra skolan än förut. Detta är något 

som går att se i det Cecilia pratar om eftersom man marknadsför sig på ett annat sätt. På 

Cecilias arbetsplats får pedagogerna ett större ansvar för att fixa olika saker inför öppet hus 

som för dem är att marknadsföra sig. Maria ser att marknadsföring kan bli orättvist då alla inte 

har ekonomi eller resurser för det. Hon tycker därför att kommunerna bör stå för 

marknadsföringen av alla skolor via deras hemsida, istället för att skolan står för den delen. På 

detta sätt skulle alla skolor få en likvärdig presentation och därmed ha samma utgångsläge. 

 

4.5.1 Summering 

Det är svårt att se vad pedagogens nya roll/uppdrag är då det enbart är Cecilia som påpekar 

detta. Cecilia menar att hon är en del av marknadsföringen då hennes arbetsplats arbetar aktivt 

med detta. I och med att ett stort ansvar läggs på pedagogerna inför exempelvis ett öppet hus 

flyttas deras arbetsuppgifter ifrån undervisning till marknadsföring. Detta visar då att 

pedagogerna får nya uppdrag inom skolan. Ulla påpekar att ekonomin styr när det gäller 

marknadsföringen av skolan vilket gör att vissa skolor inte har råd att marknadsföra sig, detta 

kan då vara en orsak till att pedagogerna på dessa skolor inte får någon ny lärarroll, de blir 

inte en marknadsorienterad pedagog. Maria tycker att kommunerna ska sköta 

marknadsföringen av skolorna så hon menar att pedagogerna inte ska behöva bli en 

marknadsorienterad pedagog, pedagogerna ska kunna lägga allt fokus på undervisningen.  

5.  Slutsatser och avslutande diskussion 

Nedan kommer våra slutsatser av resultatet, samt en avslutande diskussion. Detta är vår 

tolkning av pedagogernas svar på våra frågeställningar. I den avslutande diskussionen 

kommer våra egna reflektioner kring de olika frågorna.  
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5.1 Slutsatser  

Pedagogerna har delade meningar när det gäller synen av det fria skolvalet. En del pedagoger 

menar att det kan leda till segregering, men kan även bra för en del elever. Maria är den 

pedagogen som utnyttjat det fria skolvalet till sitt barn, men samtidigt tycker att det kan bli ett 

problem ur ett lärarperspektiv. Cecilia är den enda pedagogen som ser att det fria skolvalet 

kan minska segregeringen. Då pedagogerna är delade i synen på det fria skolvalet, är det svårt 

att tydligt se hur deras resonemang förs. Detta är på grund av att de ser det som positivt och 

negativt beroende på vilket perspektiv de ser det ifrån.  

 

Samtliga pedagoger är enade om att marknadsföring inte hör hemma i skolan, några av 

pedagogerna påpekar att marknadsföring framförallt inte hör hemma i låg- och mellanstadiet. 

Cecilia håller med de andra pedagogerna, däremot arbetar hon på en skola som marknadsför 

sig mer än många andra skolor. Genom att marknadsföringen har kommit till skolan, upplever 

vissa av pedagogerna att boendesegregationen har ökat. Cecilia tycker att boendesegregation 

har gått åt andra hållet, alltså minskat. Tre av pedagogerna upplever inte att dem behöver 

marknadsföra sig då deras skola ligger ensamma i deras område, detta bidrar till att det inte 

finns någon konkurrens, vilket de själva upplever. Dem andra pedagogerna upplever mer 

konkurrens, eftersom deras skolor ligger i ett område där det finns fler valmöjligheter.  

 

Även när det gäller ”private good” och ”public good” är pedagogernas syn delad, eftersom de 

vill att det ska vara en skola för alla men samtidigt ska det finnas ett individtänk. Bella 

upplever på sin arbetsplats att föräldrarna har mer inflytande, vilket gör att individtänket blir 

viktigare. Om man ska se vilket håll pedagogerna lutar mest åt i ett “private good” eller 

“public good” syn, lutar dem mest åt “private good”. Detta går tydligt att se i Marias syn, 

eftersom hon valde att placera sitt barn i en skola efter barnets förutsättningar och behov.  

 

Det går tydligt att se att de skolor som marknadsför sig ger pedagogerna en ny roll. Det här är 

något som Cecilia upplevt, eftersom hennes arbetsplats marknadsför sig aktivt, genom deras 

hemsida, youtube och öppet hus. De andra pedagogernas skolor har också öppet hus och en 

enklare hemsida, dock är det inte lika stort fokus på marknadsföring som på Cecilias skola. 

Detta gör att vi kan se att Cecilia har tagit sig an pedagogens nya roll/uppdrag.  
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5.2 Avslutande diskussion  

Vårt syfte med denna empiriska studie var att se hur pedagoger från kommunala 

lågstadieskolor (F-3) har för syn på det fria skolvalet, marknadslogik, hur det kan tolkas ur ett 

“public good” och “private good” perspektiv samt hur de se på pedagogens nya roll/uppdrag. 

De svar vi har fått under våra intervjuer har vi kopplat till våra begrepp som finns med i både 

frågeställningarna samt teoretiska/analytiska ramverket, det är även dessa begrepp vi valt att 

analysera utifrån. De begrepp vi använt oss av är det fria skolvalet, marknadslogik, ”private 

good” och ”public good” och pedagogens nya roll/uppdrag. Dessa svar är inte alltid dem mest 

täckande svaren då våra intervjuer inte hållits allt för länge. Svaren vi fått har varit tillräckligt 

innehållsrika och vi har kunnat använda oss av dessa för att kunna koppla tillbaka till både 

vårt syfte samt frågeställningar.  

 

I samband med att det fria skolvalet infördes så förstärktes marknadsföring av skolor, 

boendesegregation, “private good” eller “public good” och pedagogens nya roll/uppdrag. Det 

är dessa begrepp som kommit upp under den här undersökningen, givetvis finns det fler 

bieffekter av det fria skolvalet men även positiva effekter. Genom dessa olika begrepp har vi 

kommit fram till att allt hör ihop med varandra. Om det fria skolvalet inte hade funnits hade 

inte marknadsföringen varit en sådan stor del av skolan som den är idag, vilket då hade kunnat 

leda till att pedagogerna inte skulle behöva inta en ny roll. Det skulle även kunna betyda att 

alla elever skulle börja på de skolorna dem blir tilldelade vilket då hade visat att alla skolor 

har ett “public good” tänk.  

 

Nu är det inte så här det ser ut i dagens samhälle utan det fria skolvalet finns och de andra 

begreppen syns mer och mer i skolvärlden. Något vi tydligt sett är att ur ett föräldraperspektiv 

är det fria skolvalet positivt och ur ett lärarperspektiv är det negativt då man ser alla 

nackdelar. Gällande marknadsföring ser vi att alla pedagoger tycker det är fel, då dem inte ser 

att det hör hemma i skolan. En del av pedagogerna ser att marknadsföringen bidrar till 

boendesegregation, vilket kan vara en stor nackdel i många skolor vilket påpekats tidigare av 

både pedagogerna samt Bergström och Sandström (2007).  

 

Vi kan även se att flera pedagoger tänker ur ett “private good” tänk, då dem vill individernas 

bästa. De har även ett “public good” tänk med sig men det hamnar i skymundan. Vi ser detta 

som en fördel då fristående och kommunala skolor kan hamna på samma nivå, när det gäller 

att ge en utbildning som passar varje enskild individ samt att det kan vara likvärdig. Mot 
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bakgrund av de förskjutningar som skett från public till private good kan vi konstatera att 

pedagogerna vill applicera ett ”private good” tänk. Samtidigt syns det att pedagogerna vill 

använda sig av vissa delar som finns i ”public good” tänket, så som en likvärdig utbildning 

där alla får vara med samt får chansen till lika utbildningar.  

 

När det gäller pedagogens nya roll/uppdrag ser vi att det bara är en pedagog som tagit den nya 

rollen. Resterande pedagogerna ser pedagogens nya roll/uppdrag som något negativt, och vi 

instämmer med pedagogerna att marknadsföring inte hör hemma i skolan, eftersom 

pedagogen ska vara där för att undervisa och finnas där för barnen istället för att synas utåt. 

Som tidigare nämnts menar Nylén (2007) att pedagoger lägger mer tid på marknadsföring 

idag vilket kan bidra till att en del av undervisningen försvinner då pedagogerna kan behöva 

lägga mer fokus på marknadsföring.  

 

Med denna studie har vi sett att det fria skolvalet har flera olika bieffekter som går att se som 

både positiva och negativa. Vi har fått en tydlig bild av hur pedagogerna tänker och ser på det 

fria skolvalet och dess bieffekter som pedagogerna tagit upp. Vi är givetvis medvetna om att 

svaren hade kunnat se annorlunda ut om vi intervjuat andra pedagoger ifrån andra skolor, som 

varit placerade på andra platser än de valda skolorna. Resultatet hade förmodligen sett 

annorlunda ut om vi hade haft med fristående skolor i undersökningen, än bara kommunala. 

Denna undersökning har gett oss en större inblick i hur vårt kommande yrke kommer att se ut, 

samt gett oss en chans att bilda våra uppfattningar kring dessa begrepp vi har använt oss av.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 29 

Referenser 

Bergström, F & Sandström, F.M. (2007). Konkurrens mellan skolor - för kvaliténs skull!. I A. 

Lindbom (Red.), Friskolorna och framtiden - segregation, kostnader och effektivitet (s.27-49). 

Stockholm: Institutet för Framtidsstudier 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber AB 

Bunar, N. (2009). När marknaden kom till förorten - valfrihet, konkurrens och symboliskt 

kapital i mångkulturella områdens skolor (s.11-34). Lund: Studentlitteratur 

 

Dahlgren, L-O & Johansson, K. (2015). Fenemenografi. I A. Fejes., R. Thornberg (Red.), 

Handbok i kvalitativ analys (s.162-175). Stockholm: Liber AB 

 

Dahlstedt M. Trumberg A., (forthcoming 2016). Towards a new educational regime: The neo-

liberal turn in Swedish education policy, in Ålund, A (ed.) Neergaard, A (ed.), Schierup, C.U. 

(ed.)Re-imagineering the nation, Peter Lang, Berlin, 2016 

 

Englund, T. (1993). Utbildning som “public good” eller “private good” - en svensk skola i 

omvandling?. Pedagogiska Instutitionen: Uppsala Universitet 

 

Englund, T. (1996). Utbildning som “public good” eller “private good”. I T. Englund (Red.), 

Utbildningspolitiskt systemskifte (s.107-142). Stockholm: HLS Förlag 

 

Englund, T. (2013). Aktuella perspektiv på skolans medborgerliga skapande. I N.Hartsmar & 

B. Liljefors Persson (Red.), Medborgerlig bildning. Demokrati och inkludering för ett hållbart 

samhälle (s-35.64). Lund: Studentlitteratur  

 

Fejes, A. & Thornberg, R. (2015). Kvalitet och generaliserbarhet i kvalitativa studier. I A. 

Fejes., R. Thornberg (Red.), Handbok i kvalitativ analys (s. 256-278). Stockholm: Liber AB  

 

Jarl, M. & Rönnberg, L. (2015). Skolpolitik från riksdagshus till klassrum (s.26-43). 

Stockholm: Liber AB 

 

Montin, S. (2011). Moderna kommuner (uppl. 3) (s.115-138). Malmö: Liber. 

 



 30 

Nylén, J. (2007). Kommunen och skolmarknaden - strategier och förhållningssätt. I L. 

Rönnberg., U. Strandberg., E. Wihlborg. & U. Winblad (Red.),  När förvaltning blir business 

(s. 153-168). Linköpingt: Linköping University Electronik Press 

 

Prop. 1991/92:95. Om valfrihet och fristående skolor. Tillgänglig: 

http://data.riksdagen.se/fil/5277FE6D-7C0B-47CB-AE25-7B2234DE5FBE 

 

SOU 2013:56. Friskolorna i samhället. Stockholm: Fritzes Offentliga Publikationer. 

 

Sundell, B. (2012, 21 Maj). Bengt Sundell: Stora problem med skolornas marknadsföring. 

Skola och samhälle. Hämtad 2016-04-26 från 

http://www.skolaochsamhalle.se/flode/skola/bengt-sundell-stora-problem-med-skolornas-

marknadsforing/  

      

Trumberg, A. (2011). Den delade skolan. Segregationsprocesser i det svenska skolsystemet. 

S.44-45. Kulturgeografiska Institutionen: Örebro Universitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 31 

Bilagor 

 
Bilaga 1 

Hej vi är två studenter som studerar grundlärarprogrammet F-3 på Örebro Universitet. Vi är 

inne på termin 6 och skriver just nu vårt självständiga arbete, där vi valt att göra en empirisk 

studie om hur pedagogerna ser på det fria skolvalet och skolmarknaden. Vårt syfte med 

studien är att belysa det offentligas marknadiseringen genom att analysera pedagogernas syn 

på det fria skolvalet, samt deras resonemang kring marknadsföring av skolor.   

Vi undrar därför om några av era pedagoger skulle vilja delta i denna studie, vi kommer att 

behöva mellan 2-4 pedagoger från er skola, gärna i F-3. Denna empiriska studie kommer 

grunda sig på intervjuer med pedagoger. Ni kommer givetvis få ta del av uppsatsen när den är 

klar. Återkoppla till oss snarast möjligt, så vi kan boka in intervjuer! 

 

Med Vänlig Hälsning 

 

Malin Lundin   

Emma Svedman   

 

emma.svedman@hotmail.com  

malin-lundin@live.com 
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Bilaga 2 

1.  Varför har du valt att bli lärare? 

 

2.  Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

3.  Vad är det bästa med läraryrket? 

 

4.  Hur upplever du skolans förändring de senaste åren? (Det fria skolvalet + skolmarknaden) 

 

a. Varför tycker du så? 

 

b. Vad tycker du om det fria skolvalet? 

 

5.  Vad tycker du om att skolan idag finns på en marknad? (Tillhör fråga 4, om det kommer upp 

där) 

 

a. Är det bra att skolorna kan behöva marknadsföra sig?  
 

b. Hur gör ni på er skola, hur marknadsför ni er? Sociala medier?  
 

c. Vem är det som sköter marknadsföringen av skolan? 

 

d. (Vad anser ni om att ni som skola måste marknadsföra er?) 
 

 

6. Vad anser ni vara skolans roll och plats i samhället?  
 

a. Ser ni skolan som något som främst ska gynna individen eller samhället i stort? (eller 

både och?) Ser ni skolan som en plats för den enskilde eller som en bra 

samhällsinstitution? (en skola för alla) 

b. Hur uppfattar ni att föräldrar och skolledningen ser på detta?  

c. Hur ser på detta när det gäller era egna barn?  
 
 
 
 


