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Abstract

The purpose of this study is to examine the experience that secondary school teachers in Sweden

have of the charter school reform (friskolereformen). The reform meant that charter schools could

compete on equal terms with municipal schools, the idea being that competition would cut costs and

improve the overall quality of all schools. The main objective of the study is to investigate how this

has affected teachers working for municipal schools, who's main objective remains to cater to the

public good. Through interviews with several teachers from municipals schools in Uppsala,  it's

clear that the reform has had a clear impact on their profession. The municipality's will to reduce

costs seem to have increased the workload for the teachers. A lot of new administrative tasks, not

regarded as essential educational tasks, have been added. Meanwhile the reputation and salary of

teachers have dropped along with a decreasing collegiality, attributed to lack of time. It appears that

the  teachers  are  overall  dissatisfied  with  the  implementation  of  the  reform  but  agree  that

competition can have positive and diversifying effects on the education system. The teachers are

above all sceptical to private companies making profit of students, claiming that it promotes a faulty

competition that tries to attract student not by promising a lot of lessons but rather few lessons and

easy grades. The conclusion is that even teachers in municipal schools have felt the effect of NPM-

reforms. The teachers feel that their autonomy has decreased and that their profession has suffered

as a consequence of the charter school reform. The bureaucratic and professional logic that has

guided teachers has had to make way for a new market logic.
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1. Inledning
Den  svenska  skolan  är  ett  ständigt  hett  debatterat  ämne  som  väcker  känslor.  I  den  mediala

diskussionen lyfts PISA-resultaten fram som alarmerande, även om Skolverket (2016) kunnat visa

på en positiv utveckling under senare år. Hur den svenska staten har förhållit sig till skolan och

vilka strategier som utnyttjats har förändrats över tid, och generellt kan vi skönja två tydliga trender.

Under  efterkrigstiden  var  ambitionen  att  göra  grundskolan  och  gymnasieutbildningen  mer

heltäckande.  Ledorden var  en jämlik skola och styrning vilade på principer  om centralism och

universalism. Utbildning sågs som ett verktyg för att utjämna sociala och ekonomiska klyftor samt,

enligt  den  rådande  socialdemokratiska  diskursen,  verka  som  en  motkraft  till  kapitalismens

uppfattade polariserande effekter (Dahlstedt 2007). Utifrån dessa principer fick Sverige en skola

som i högsta grad präglades av enhetlighet, centralism och likriktning. Integration av elever med

olika bakgrund knöt an till den övergripande ambitionen om att utjämna sociala och ekonomiska

klyftor (Blomqvist & Rothstein 2000:162).

Mot  slutet  av  åttiotalet  förändrades  tongångarna  och  en  förändring  drevs  på  av

Socialdemokraterna,  samma parti  som verkat för en centralt  styrd enhetlig skola. Den enhetliga

skolan  såg  nu  som överdrivet  byråkratisk,  trög,  kostsam och  ineffektiv.  Lösningen  fanns  i  de

rådande idéströmningarna och skolpolitiskt började man tala om decentralisering, individuell frihet,

konkurrens  och  effektivitet.  Utvecklingen  var  inte  unik  för  den  svenska  skolan  utan  liknande

reformer  implementerades  i  offentlig  förvaltning  världen  över  (Dahlstedt  2007,  Blomqvist  &

Rothstein  2000).  Inspiration  fanns  hos  näringslivet  och  ett  ideal  skapades  om att  få  offentlig

verksamhet att verka mer som privata aktörer. Den traditionella regelstyrningen av skolan ersattes

med mål-  och resultatstyrning;  fokus skiftade från processer  till  resultat  (Lundström & Parding

2011). Utöver omorganiseringen av den kommunala skolan skedde ytterligare två reformer som har

fått en bestående inverkan på den svenska skolan, friskolereformen och valfrihetsreformen (SOU

1991/92:95, SOU 1992/93:230). Dessa tillkom under den moderatledda regeringen Carl Bildt och

möttes endast av ett passivt motstånd från socialdemokraterna.

De reformer och förändringar  som implementerades  under  början av nittiotalet  utgör  ett

tydligt brott med historien och ett klart paradigmskifte i styrningen av den svenska skolan. På kort

tid förändrades skolan radikalt; 

“Reformerna inom den svenska skolan under 1990-talet medförde att Sverige från att ha haft ett av

världens mest enhetliga och offentligt  dominerade skolsystem fick en internationellt  sett  mycket
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generös  lagstiftning  när  det  gäller  privat  organiserade  skolors  rätt  till  offentlig  finansiering.”

(Blomqvist & Rothstein 2000:164). 

Marknadiseringen av skolsystemet utgör något helt nytt i den svenska skolkontexten, som under

flera  decennier  byggde  på  en  socialdemokratisk  grund.  Språkbruket  kring  skolan  förändrades

drastiskt; en jämlik skola byttes gradvis ut mot en  likvärdig skola, samtidigt som värdeord som

individuell frihet och konkurrens lyftes som centrala (Dahlstedt 2007). Likaså visar tidigare studier

att  utvecklingens  effekter  manifesterar  sig  olika  beroende  på  lärarens  ideologiska  hemvist,

arbetsplatsens huvudman eller vilka ämnen läraren undervisar (Fredriksson 2009). I hög grad har

tidigare forskning visat att marknadsanpassning främst har skett bland friskolor och i mindre grad

bland kommunalt  anställda lärare.  Fortfarande är  utbudet  av studier  kring specifikt  kommunala

lärares situation och upplevelser under denna omvälvande tid för svensk gymnasieskola skralt; det

är denna studies syfte att försöka bidra till det.

1.1 Syfte.

Syftet med studien är att undersöka hur kommunalt anställda gymnasielärare upplever sin yrkesroll

i relation till  friskolereformen och marknadiseringen av gymnasieskolan. Som teoretiskt verktyg

kommer ett professionsteoretiskt perspektiv att tillämpas för att undersöka dynamiken mellan olika

styrlogiker, vilka kommer att presenteras mer utförligt under teoriavsnittet. Att ett sådant perspektiv

tillämpas  berättigas  genom att  läraryrket  traditionellt  setts  som en profession  och att  det  finns

mycket som tyder på att yrkets status varit under förändring de senaste åren.

1.1.1 Frågeställningar.

• Hur upplever lärare att friskolereformen har påverkat deras yrkesroll och arbetssituation?

• Hur  anser  lärare  att  gymnasieskolan  påverkats  av  friskolereformen  och  hur  ser  de  på

utvecklingen som skolan har tagit?

Yrkesroll och arbetssituation tolkas i sammanhanget brett och innefattar såväl praktiska uppgifter

och  utformningen  av  arbetsdagen  men  även  teoretiska  perspektiv  kring  professionalitet  och

styrningslogiker. Frågeställningarna är formulerade på så vis att lärarnas erfarenheter och tankar

utgör kärnan i undersökningen. Med friskolereformen åsyftas den reform som genomfördes 1992

och  tillät  privata  aktörer  att  bedriva  utbildningsverksamhet  genom  skolpeng.  Eftersom

friskolereformen är en del av en större förändringsprocess och ett (globalt) paradigmskifte som ägde
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rum  under  åttio/nittiotalet,  där  den  byråkratiska  skolan  övergick  till  en  mer  flexibel  och

marknadsorienterad organisation, kommer hänsyn att tas till andra förändringar som skedde under

samma tid. Mycket skedde under kort tid med svensk skola under slutet av åttiotalet och början på

nittiotalet,  det  blir  svårt  att  tala  om den utvecklingen  och samtidigt  utesluta  andra  tongivande

reformer.

1.2 Val av ämne och avgränsningar

Valet av ämne fattades för att omfattningen av de reformer som den svenska skolan utsattes för

under början på nittiotalet i förändrat det svenska utbildningssystemet från grunden. Flera reformer

följde tätt på varandra och en av världens mest centraliserade utbildningssystem gick till att bli ett

av  de  mest  marknadsliberala.  Grundläggande  värderingar  byttes  ut  för  motsatsord  och  en  ny

terminologi anammades. Generellt finns det fortfarande relativt få studier om friskolereformen och i

synnerhet över hur det kan antas ha påverkat gymnasielärarna och deras arbetsvillkor. En stor del av

litteraturen  har  en  annan  infallsvinkel  i  frågan.  De  studier  som  har  gjorts  har  huvudsakligen

fokuserat  på  elevernas  och  föräldrarnas  nya  valmöjligheter,  nyttjat  demokrati-  och

segregationsperspektiv eller  undersökt effektivitet  (Lundström & Parding 2011).  Vidare har just

kvalitativa  studier  kring  lärares  upplevelser  av  sina arbetsvillkor  i  relation  till  friskolereformen

efterfrågats (Parding 2011).

I  denna  studie  kommer  endast  kommunalt  anställda  lärare  att  intervjuas.  Det  motiveras

genom att den tidigare forskningen i stor utsträckning använt sig av ett jämförande perspektiv och

jämfört  lärare med olika  huvudman eller  fokuserat  särskilt  på friskolelärare (Fredriksson 2009,

Lidman & Östberg 2016, Lundström & Holm, Lundström & Parding 2011). Det kan finnas ett

särskilt intresse av att undersöka kommunalt anställda gymnasielärare då det är deras arbetsvillkor

som per definition är de enda som kan ha förändrats (friskolelärare existerade i ett ytterst begränsat

omfång innan friskolereformen). Vidare går det att tänka sig att de lärare som söker sig till friskolor

i  högre grad accepterar  den logik som introducerades  i  skolan under  nittiotalet  medan de som

arbetar  kommunalt  enligt  samma  logik  valt  kommunskolan  på  grund  av  andra,  motsatta,

värderingar.  Troligtvis  är  det  inte  så  att  lärare  genomgående  drivs  ideologiskt  i  sitt  val  av

arbetsplats, flera andra faktorer kan spela in, men det kan trots allt vara en intressant aspekt att bära

med  sig.  Genom  att  studera  kommunalt  anställda  gymnasielärare  kan  studien  bidra  med  en

förståelse över deras situation och arbetsvillkor i den konkurrensutsatta gymnasiemarknaden som

skapades med nittiotalets reformer.

I  avgränsningen togs även beslutet  att  exkludera högstadieskolor och enbart  fokusera på
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gymnasieskolan. Skälen till detta är två; det går inte att anta att arbetsvillkoren förändras likadant

för högstadie- respektive gymnasielärare, varför en studie av lärare från båda institutionerna hade

fått  en  jämförande  karaktär  vilket  inte  är  syftet  med  uppsatsen.  Det  andra  skälet  är  att

gymnasieskolan är mer konkurrensutsatt. 2011 drevs 42% av landets gymnasieskolor i privat regi,

22% av gymnasielärarna arbetade  vid friskolor  och  24% av landets  gymnasieelever  återfanns i

friskolor  (Parding  2011).  Hur  konkurrensutsatt  en  gymnasiemarknad  är  skiljer  sig  mellan

kommuner, där storstäder utmärker sig som mest konkurrensutsatta medan det finns kommuner utan

etablerade friskolor (Skolverket 2014:48-49). Att Uppsala som stad valdes bygger på praktiska skäl,

då jag studerar vid universitetet i staden. 

2. Bakgrund
Under efterkrigstiden reformerades hela det svenska utbildningssystemet. Läroverket klövs mitt itu.

Realskolan blev en del av grundskolan medan läroverkets gymnasium blev en viktig del av den nya

gymnasieskolan. Arbetet mot en enhetlig skola för alla barn och unga var snart i mål. Det svenska

skolsystemet  har  en  brokig  historia  med  flera  parallella  utbildningsvägar  där  elever  med  olika

bakgrund sällan träffades. 1842 introducerades folkskolan officiellt för att även allmogen skulle ges

utbildning.  Medel-  och  överklassen  hade  sedan  länge  utbildats  vid  katedralskolor  och  senare

läroverk. Först i och med upplösningen av läroverket och introduktionen av gymnasieskolan blev

det en skola för alla. Med den bakgrunden och de rådande socialdemokratiska värderingarna är det

lätt att förstå hur en jämställd skola för alla blev ett centralt utbildningspolitiskt mål i Sverige under

efterkrigstiden (Larsson & Prytz 2015:148-152).

Utvecklingen mot den enhetliga skolan går inte att tillskrivas endast socialdemokratin utan

den påbörjades under början av 1900-talet. Synen på staten förändrades och den sågs som en aktör

som  både  kunde  och  ville  lösa  samhällsproblem  med  politiska  medel.  Styrningen  och

centraliseringen av den svenska skolan ökade kontinuerligt i Sverige fram till sextiotalet. Under den

tiden  framhölls  den  svenska  skolan  som  “världens  mest  centralstyrda  skolsystem,  såväl

organisatoriskt  som juridiskt  och  ekonomiskt.  Detaljstyrningen  var  påtaglig  och  den  term som

brukar användas är regelstyrning..” (Skott 2015:427).

Unders slutet av åttiotalet förändrades tonen i debatten kring skolan. Den väldigt centralt

styrda  skolan  utmålades  som  trög,  ineffektiv  och  kostsam.  Samtidigt  kritiserades  det  rådande

systemet av både den politiska högern och vänstern. Från vänstern kritiserades vad man ansåg vara

en  elitistisk  offentlig  sektor  som  uppmuntrade  ett  privilegiesamhälle,  snarare  än  den  tänkta

7



meritokratiska  ordningen.  Vidare  ansåg  man  att  det  fanns  ett  demokratiskt  underskott  i  hur

verksamheten  bedrevs  (Ahlbäck  Öberg,  Bull,  Hasselberg  &  Stenlås  2016:94).  Från  högern

tillämpades en ekonomisk terminologi  för att  kritisera offentlig  verksamhet.  Den sågs inte som

resurseffektiv och på samma gång för inflexibel. Med kritik från flera politiska läger initierades en

utvecklingen mot decentralisering. Det är viktigt att poängtera att kritiken inte endast kom utifrån,

det fanns även anställda inom offentlig sektor som såg fram emot att byta ut de gamla, hierarkiska,

strukturerna (Ibid.). 

Decentralisering  låg  i  tidens  anda och var  inte  unikt  för  det  svenska  skolsystemet  eller

utbildningssystem  i  sig;  en  stor  del  av  flera  stater:s  offentliga  förvaltningar  genomgick  en

förändring. Med decentralisering följde även en övergång från regel- till mål- och resultatstyrning

(Skott 2015:428). Flera reformer sjösattes under slutet på åttiotalet och början på nittiotalet vilket

innebar att det utbildningssystem som kom i land mot slutet av nittiotalet var ett av världens mest

decentraliserade.  Lagstiftningen  för  offentligt  privatiserade  privatskolor  var  internationellt  sett

väldigt  generös (Blomqvist  & Rothstein 2000:164).  Huvudmannaskapet flyttades från staten till

kommunerna,  som fick ansvaret  för  skolpersonalens  löner  och  anställningsvillkor.  Lärarna blev

kommunanställda. Samtidigt uppläts inte hela ansvaret till kommunerna utan läroplanerna beslutas

centralt  av statliga  myndigheter,  kommunerna  har  inget  inflytande i  den processen.  Det  delade

ansvaret som uppkommit har komplicerat styrningen av skolan och det talas därför om den dubbla

styrningen (Skott 2015:430).

Friskolereformen och det fria skolvalet är ytterligare två reformer som fått stor betydelse och

som format det svenska utbildningssystemet (SOU 1991/92:95, SOU 1992/93:230). Kortfattat ger

det fria skolvalet gav elever och föräldrar möjlighet att välja skola medan friskolereformen öppnade

upp för privata aktörer att driva skolverksamhet. Det fanns friskolor även innan reformen men dessa

var ytterst få och hade en begränsad om ens någon inverkan på skolsystemet. Friskolereformen å

andra sidan kom att vända upp och ned på det svenska utbildningssystemet. Med fristående skola

syftas en skola som drivs med ett annat huvudmannaskap än kommunen. Det absolut vanligaste

idag är att de drivs av aktiebolag, men även ej vinstdrivande stiftelser driver fristående skolor. 85%

av friskoleaktörerna på gymnasienivå utgörs av vinstdrivande bolag (Parding 2011). Reformerna

skulle svara på kritiken från både den politiska högern och vänstern; skolan tänktes bli mer lokalt

förankrad och därigenom demokratiseras i den utsträckning att elever och föräldrar kunde “rösta

med fötterna”, samtidigt som skulle marknadsmässiga styrmetoder enligt New Public Management-

doktrinen skulle tillämpas för att utveckla effektiviteten (Ahlbäck Öberg mfl. 2016).

Grundläggande i  reformen är  skolpengen.  Den svenska  skolans  ambition  är  alltjämt   en

likvärdig skola vilket föranledde att det var viktigt att värna om elevers rätt till att inte uteslutas på
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ekonomisk grund, varför avgiftsbelagda skolor är  förbjudna (med undantag för tre riksinternat).

Istället infördes skolpengen som är en summa pengar, numera lika för kommunala och fristående

skolor, som en skola får per elev. Fler elever betyder mer intäkter till skolan och det är den enskilt

största inkomstkällan för fristående skolor. I Sverige är det tillåtet för friskolor att ta ut vinst, vilket

är  unikt  i  ett  internationellt  perspektiv  (Lundström  &  Parding  2011:61).  I  vissa  fall  rör  sig

vinstuttaget  om flera  miljoner,  som när  friskolekoncernen Baggium delade  ut  83,4 Mkr i  vinst

mellan 2007 och 2011 (Ibid). Vinstuttaget är en het politisk fråga, i höst presenterade regeringen

tillsammans med Vänsterpartiet ett förslag på ett vinsttak för att begränsa vinstuttaget (Svt 2017).

Förutom ett större utbud av skolor och gymnasielinjer har reformerna syftat till att skapa en

marknad gymnasieskolorna. Med marknad avses när “flera producenter är med och konkurrerar om

kommunala  uppdrag  och/eller  att  det  utvecklas  interna  styrsystem  som  har  marknaden  och

näringslivet  som förebild”  (Lundahl  m.fl.  2007).  Varje  skola  behöver  locka  till  sig  elever  för

finansiering vilket skapat en konkurrenssituation där de som inte anpassar sig riskerar att  tappa

elevunderlag och följaktligen finansiering. Det finns flera motiv bakom konkurrensutsättning och

privatisering. Stig Montin (2007:122) beskriver hur de stora förändringarna under nittiotalet i hög

grad var ideologiskt drivna; i många kommuner sågs konkurrensutsättning som ett mål i sig. Allt

eftersom ersattes de uttalade motiven till att handla om kostnadseffektivitet.

Åttio-  och  nittiotalets  reformer  har  haft  en  betydande  påverkan  på  gymnasielärarnas

yrkesroll. De gick från att vara statligt anställda till att bli kommunanställda, därefter introducerades

möjligheten  att  välja  mellan  kommunal  och  privat  huvudman.  I  förlängningen  har  det  lett  till

blandade reaktioner hos lärarkåren, där vissa omfamnar utvecklingen medan andra strävar emot.

Tidigare forskning (Lundström & Parding 2011) har visat att marknadsföring kommit att spela en

större  roll  i  lärarens  vardag,  om  än  i  varierande  utsträckning.  Mycket  av  det  beror  på  den

gymnasiemarknad som skapades under nittiotalet.

3. Teori och tidigare forskning

3.1 Styrningslogiker

Uppsatsens ambition är att utreda hur lärare upplever sin yrkesroll i relation till friskolereformen

och  den  konkurrensutsatta  gymnasiemarknaden.  För  att  kunna  analysera  lärarnas  redogörelser

kommer  Freidsons  (2001)  idealtyper  om  marknadens,  professionens  och  byråkratins  logik  att

tillämpas.  En idealtyp  har  inte  nödvändigtvis  en  motsvarighet  i  verkligheten  utan  ska  ses  som

teoretiska extremer av ett fenomen (Esaiasson mfl 2007:154).
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Professionellt  arbete  kännetecknas  av  självständighet,  autonomi  och  en  hög  grad  av

handlingsutrymme.  Yrken  som vanligtvis  räknas  till  professioner  är  läkare,  jurister  och  lärare.

Freidson (genom Svensson 2008:138 och översatt till norska) uttrycker det som att en profession

tillkommer när:

“..  når  et  organisert  yrke  vinner  makt  til  å  bestemme hvem som er  kvalifisert  til  å  utføre  en

avgrenset  type  oppgaver,  og  å  forhindre  alle  andre  i  å  utføre  dette  arbeidet,  og  å  kontrollere

kriteriene for evalueringen av utførelsen”

De professionella har ett stort ansvar över det egna arbetet och erhåller tillit över den egna

förmågan att utöva sina arbetsuppgifter. Arbetet kännetecknas av en hög grad av kollegialitet där de

inom professionen tillämpar en egen yrkesetik och styr  varandra (Lundström & Parding 2011).

Enligt Freidson (2001) är inträdet till en profession reglerat genom formella regler och krav, till

exempel utbildning och legitimation. Med den definitionen följer per automatik att de professionella

även har monopol över sin yrkesutövning, vilket är sant för de yrken som traditionellt räknas till

professioner. Lundström & Parding (2011) skriver att professionella tenderar att identifiera sig med

sin  profession  framför  arbetsorganisationer  och  att  det  är  mer  vanligt  att  byta  arbetsplats  än

profession  under  karriären.  Sammanfattningsvis  kännetecknas  de  professionella  av  en  bred  och

fördjupad specialkunskap av sitt yrke. De har kontroll över planering och utförande av det dagliga

arbetet.

Byråkratins logik vilar i kontrast på tydliga, enhetliga och rigida strukturer. Den svenska

enhetsskolan  som växte  fram under  efterkrigstiden  byggde i  hög grad  på  en byråkratisk  logik.

Byråkratiska strukturer kännetecknas av standardisering, regelstyrning, långsiktig planering, rutiner

och  centralstyre.  Ansvarsfördelningen  är  tydligt  avgränsad  och  organisationer  enligt  logiken  är

hierarkiska med en tydlig beslutskedja. Det är tydligt vem som är chef, vilka arbetsuppgifter som

respektive anställd  har  och hur  de ska utföras  (Freidson 2001).  Det  är  inte  förvånande att  den

svenska skolan under efterkrigstiden byggde på en byråkratisk logik; dess värden harmoniserar väl

med ambitionen om en jämlik skola. Samtidigt kan en konflikt mellan byråkratin och professionens

logik skönjas; i en renodlad byråkratisk organisation finns det inget utrymme för professionella att

vara verksamma. Professionens kollegialitet strider mot den hierarkiska principen inom byråkratin -

denna spänning har observerats inom den svenska skolan (Svensson 2008, Lundström & Parding

2011). Professionella utmärker sig likväl som mer självständiga i planering och genomförande av

sitt  arbete,  oavhängigt om de arbetar inom en byråkratisk organisation eller  inte.  Professionella
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inom statlig förvaltning, till exempel gymnasieskolan, har en dubbel relation, dels i förhållande till

brukare och dels till politiska myndigheter och medborgare i allmänhet (Svensson 2008). Denna

relation är ofta komplicerad med flera konkurrerande intressen; 

“Relationen mellan yrkeskår,  medborgare och stat  är  ofta  komplicerad.  Staten är  beroende av

yrkeskårens kunskap och stöd för genomförandet av vissa program, men detta beroende innebär

också en begränsning av vad staten kan göra inom yrkeskårens arbetsområde. Yrkeskåren är å sin

sida  ofta  beroende  av  att  staten  ger  den  monopol  på  utövandet  av  yrket  och  på  olika  sätt

upprätthåller  medborgarnas  förtroende  för  yrkeskåren.  Medborgarnas  tilltro  till  yrkeskårens

kunskaper  och  bedömningsförmåga  är  dessutom  avgörande  för  i  vilken  utsträckning  den  kan

användas för att legitimera åtgärdsprogrammets konkreta utförande.” (Rothstein 2014:25)

Marknadens logik skiljer sig från de övriga två genom att sätta störst tonvikt vid vinstmaximering.

Den  klassiska  teorin  utgår  från  den  fria  marknadens  logik  där  utbud  och  efterfrågan  styr

produktionen  av  varor  och  tjänster.  Det  som  efterfrågas  kommer  att  produceras,  vice  versa.

Samtidigt existerar en inneboende logik om att starkast överlever, där de aktörer på marknaden som

är mest lyhörda till kundernas önskemål är de som kommer att vara framgångsrika. Kunden är en

central  aktör  och  kundens  önskemål  styr  hur  och  vad  som  produceras  (Freidson  2001).

Konkurrenssituationen  på  den  fria  marknaden  är  gynnsam  för  konsumenterna  då  det  främjar

utveckling och innovation bland aktörerna på marknaden och kan, under rätt förutsättningar, tvinga

fram prissänkningar. Medan byråkratin respektive professionens logik hämtar sin legitimitet ur ett

central regelverk respektive vetenskaplig kunskap hämtar marknadens logik sin legitimitet utifrån

en teori om valfrihet (Rothstein 2014:29). Organisationer av denna karaktär kännetecknas av att ha

en relativt platt struktur, vara flexibla och framför allt effektiva. En flexibel struktur är nödvändigt

för att ständigt kunna anpassa sig till konsumenternas behov, som annars kan “rösta med fötterna”

och gå till en konkurrent.

3.2 New Public Management

New public management (NPM) är en filosofi över hur offentlig verksamhet ska styras och ledas.

Kärnan i NPM är att finna inspiration hos näringslivet. Det finns ingen entydig definition utan det

kan istället ses som ett samlingsbegrepp för olika teorier om att efterlikna offentlig styrning efter

näringslivet metoder och praxis. Tankesättet fick sitt stora genomslag under åttiotalet och har sedan
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spridit sig världen över med nationella egenarter (Montin 2007:118-120). Trots stora variationer kan

en ideal styrning av en offentlig verksamhet enligt NPM-ideologin sammanfattas till fem punkter:

1. Det  bör  ske  en  begränsning  av  samhällsplanering  och  sociala  reformer  till  förmån  för

kostnadsminskningar och minskad statlig styrning av ekonomin (ibid).

2. Offentlig  verksamhet  bör  disaggregeras.  Det  innebär  att  verksamheten  bryts  upp i  olika

beståndsdelar,  till  exempel skiljs beställning från produktion. Syftet  är då att  exempelvis

kommuner  ska  kunna  lägga  ut  en  beställning  av  en  tjänst  och  olika  producenter  ska

konkurrera med varandra om beställningen (ibid).

3. Den  traditionella  rollen  som chef  bör  ersättas  med  en  ledare,  en  “coach”.  Det  sker  en

förskjutning från politik till ledarskap för att skapa ett effektivare, mer prestationsbaserat

ledarskap (ibid).

4. Det  kanske  mest  kännetecknande  för  NPM  är  fokusskiftet  från  processkontroll  till

efterkontroll, genom till exempel mål- och resultatstyrning istället för regelstyrning.

5. Betoning  på  medborgarnas  individuella  rättigheter  och  framförallt  rätten  till  att  få  välja

mellan olika serviceproducenter (ibid).

NPM har haft stort inflytande över hur offentlig verksamhet bedrivits och organiserats de senaste

trettio åren. Det svenska utbildningssystemet fungerar som en illustration över hur NPM-ideologin

fullkomligt förändrat både styrningen och verksamhetens grundläggande beteende.

3.3 Tidigare forskning.

Tidigare  forskning  på  ämnet  friskolereformen  har  i  hög  grad  handlat  om elever  och  föräldrar.

Aspekter såsom segregation, etnicitet och demokrati har varit centrala, vilket inte är förvånande då

de  alla  är  kopplade  till  den  introducerade  valfriheten  som  lanserades  i  samband  med

friskolereformen.  Reformen lanserades  med ambitionen om att  göra skolan mer effektiv,  varför

effektivitet  i  skolan  har  studerat  flitigt.  Parding  (2011)  efterlyste  mer  forskning  kring

utbildningsgivarna, det vill säga lärarna, och hur friskolereformen påverkat dem. Forsknings över

hur reformen påverkat lärare är skralt inte bara i Sverige utan även internationellt (Parding 2011).

Vidare  ansågs  det  saknas  kvalitativa  studier  “  som fokuserar  [på]  lärares  upplevelser  av  sina

arbetsvillkor, uppdelat på de olika huvudmannakontexterna..” (Parding 2011:242).

Forskningsfloran  kring  lärares  upplevelser  av  friskolereformen  har  emellertid  vuxit.
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Lundström  &  Parding  (2011)  har  undersökt  reformens  effekt  på  lärarkåren  och  hur

yrkesprofessionaliteten påverkats. Bilden som målas är ett yrke som slits mellan olika ideal- och

kravbilder. Gymnasieläraren innan nittiotalet behövde förhålla sig till sin yrkesprofessionalitet och

den byråkratiska verklighet som hen agerade inom. Efter nittiotalet behövde lärare även förhålla sig

till  gymnasiemarknaden,  vilket  påverkat  deras  yrkeskontext  (Lundström & Parding  2011).  Det

innebär att det för lärare pågår en kamp om att värna yrkets grundläggande värderingar, eller om

man så vill  läraryrkets  själ.  Studien menar  att  det  finns  en  risk med marknadiseringen där  det

kollegiala  samarbetet  försvagas.  Samtidigt  är  tidigare  forskning  inte  varken  heltäckande  eller

entydig.  Förbättrade  möjligheter  för  lärare  har  visat  sig  i  efterdyningarna  av

marknadiseringsreformer samtidigt som det inte är tillräckligt empiriskt belagt att organisatoriska

förändringar har ett kausalt samband med en utmaning av professionens logik (Ibid.). 

Med marknadisering av skolan hänvisas det generellt till hur utbildning drivs enligt New

Public Management-principer samt introduktionen av konkurrens bland skolor, skolpengssystem,

konsumentval och privata producenter av utbildning (Fredriksson 2009). Sverige uppfyller sedan

nittiotalet alla dessa kriterier som brukar förknippas med en marknadisering av skolan, varför det

med trygghet  kan  konstateras  att  det  svenska  utbildningssystemet  i  hög grad  är  marknadiserat.

Tidigare  forskning  visar  att  lärare  påverkas  olika  av  marknadiseringen  beroende  på  vilken

huvudman de arbetar för, där lärare vid friskolor i högre grad rört sig mot att bli vad litteraturen

kallar “marknadsorienterad lärare” (Fredriksson 2009, Lundström & Parding 2011). Andra faktorer

som politisk orientering och undervisningsämne har visat sig ha betydelse i hur marknadsorienterad

en lärare är (Fredriksson 2009).

Läraryrket har länge betraktas som en profession, i likhet med jurister och läkare, även om

uppfattningen har vacklat under senare tid.  Många studier har därför intresserat sig just för hur

yrkets professionalism påverkats av marknadiseringen. Lundström & Parding (2011) och Ahlbäck

Öberg mfl. (2016) har forskat kring lärares professionalitet i relation till friskolereformen och NPM-

inspirerad organisationsförändring.  Forskningen visar  att  det  finns  en latent  konflikt  mellan det

professionella idealet  av beslut baserat på erfarenheter och det New Public Manegement-drivna

idealet  om “faktabaserade”  beslut.  Faktabaserade  beslut  riskerar  att  utmana  den  professionella

autonomin  hos  lärarkåren.  Professionaliteten  har  utmanats  av  ett  minskat  förtroende  för  den

enskilde lärarens förmåga att undervisa och en förändring av skolledningen. Tidigare var det en

självklarhet att rektorer var före detta lärare som avancerat, idag är det inte alls en självklarhet.

Rektorsyrket betraktas mer och mer som ett yrke i sig självt och där en lärarbakgrund inte är en

självklarhet (Ibid.). Den individuella lönesättningen, som lanserades några år efter friskolereformen

och  kommunaliseringen,  var  ytterligare  ett  steg  som  urholkade  yrkets  professionalitet,  enligt
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forskningen. Den professionella logiken vilar på att en professionell bedöms enligt de värden som

hen  förvärvat  under  sin  skolning.  Bedömningen  sker  genom  självutvärdering  och  kritik  från

jämlikar med samma värderingar, vilket skapar och bibehåller en kollegialitet. Genom individuell

lönesättning så hamnar utvärderingen och bedömningen av en lärares arbete på någon annans bord

och professionens egna normer och värderingar behöver inte nödvändigtvis längre vara vägledande

i bedömningen (Ibid.).

4. Metod
För att undersöka gymnasielärares erfarenheter av friskolereformen och marknadiseringen av skolan

har ett antal samtalsintervjuer utförts. Härefter kommer metoden att benämnas som en  kvalitativ

metod.  Traditionellt  har  få  samtalsintervjuer  kategoriserats  som  en  kvalitativ  metod  medan

begreppet  kvantitativ metod  syftar  till  mer  omfattande  datainsamling.  Kritik  har  framförts  mot

denna traditionella, dikotoma, distinktionen av vetenskaplig metod. Teorell & Svensson (2007:265)

menar att begreppen är förknippade med vissa egenskaper som i sig inte är de viktiga. För Teorell

och Svensson är det mer angeläget att klargöra om forskningen är beskrivande eller förklarande; två

målsättningar som kan uppfyllas oavsett om en kvalitativ eller kvantitativ metod används (Ibid).

Metoden som tillämpas i uppsatsen är således kvalitativ i traditionell bemärkelse och huvudsakligen

beskrivande i  sin  ambition.  Lärarnas  erfarenheter  är  de som studeras  och det  som är  centralt  i

uppsatsen. Vad som påverkat deras föreställningsvärld ryms inte inom uppsatsen syfte utan det är

begränsat till deras erfarenheter av en viss händelse. Eftersom forskningsfältet fortfarande är relativt

outforskat har uppsatsen även en explorativ karaktär.

Valet  av  kvalitativ  metod  med  samtalsintervjuer  är  lämpligt  när  vi  vill  undersöka  hur

människor uppfattar sin värld, det anses vara en av samtalsintervjuns paradgrenar (Esaiasson et al

2007:264). En kvantitativ (statistisk) metod är intressant givet ett annat syfte, men i sammanhanget

bedömdes det som mindre lämpligt.  Fokusgrupper var en annan metod som övervägdes och som

tillämpades  av  bland  andra  Lundström  och  Parding  (2011)  i  deras  undersökning.

Användningsområdet för fokusgrupper gränsar till samtalsintervjuer vilket hade gjort det lämpligt

som metodval. Däremot sågs det inte som praktiskt motiverat att genomföra, då tidsramen är ett

ständigt problem och enskilda samtalsintervjuer är lättare att boka på löpande band. Dessutom är

det  troligtvis  enklare  för  etablerade  forskare  att  få  till  fokusgruppsintervjuer  i  jämförelse  med

studenter.

Intervjustrukturen  är  semistrukturerade  samtalsintervjuer.  Det  innebär  att  forskaren  utgår
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från en på förhand formulerad intervjuguide med ett  visst  antal  frågor,  samtidigt som utrymme

lämnas till följdfrågor och andra teman. Tillsammans med ostrukturerade intervjuer tillhör de den

vanligaste kvalitativa metoden. Fördelen är att respondenten får en större frihet att styra samtalet

utifrån sina egna erfarenheter och vad som känns relevant i  just  hens fall.  Som forskare är det

befängt att tro att en kan formulera exakt de rätta frågorna, därför är det viktigt med utrymme för

utsvävningar. Förhoppningen är också att respondenten blir mer bekväm i situationen om de tillåts

glida  iväg  i  samtalen  och  inte  enbart  svara  på  förbestämda,  av  forskaren,  bestämda  frågor

(Esaiasson et al 2007). Nackdelen är att varje intervju blir på så sätt mer unik och inte den andra lik,

men bedömningen som gjorts är att fördelarna vida överväger den nackdelen.

4.1 Urval

Urvalet av lärare skedde relativt slumpmässigt utifrån de kommunala gymnasieskolorna i Uppsala.

Det hade utan tvekan funnits en poäng i att jämföra olika orter med varandra för att se skillnad i

utfall,  i  synnerhet  då  Skolverket  (2014)  påvisat  att  gymnasiemarknaden  ser  väldigt  olika  ut

beroende på stad. Storstäder som till exempel Stockholm har en välutvecklad gymnasiemarknad

medan mindre orter kanske inte har en enda fristående skola.

Valet  av  lärare  skedde  slumpmässigt,  antingen  genom  att  kontakta  respektive  skolas

skolledning  och  låta  de  kontakta  lärare  eller  helt  enkelt  välja  slumpmässigt  på  en  skolas

kontaktlista.  Det  som  tagits  i  beaktning  har  varit  att  få  en  relativt  jämn  könsbalans  bland

respondenterna och i första hand välja de med längre erfarenhet. Att förvänta sig att endast intervjua

personer som arbetat innan friskolereformen vore vanskligt då det är 25 år sedan idag. Däremot har

de med mer erfarenhet premierats. Vilka skolor som valts har, förutom att de är kommunala, har

också skett slumpmässigt. En majoritet av de kommunala gymnasieskolorna i Uppsala kontaktades

och de som först hörde av sig intervjuades, återigen på grund av den begränsade tidsramen. 

Antal respondenter blev fyra. Ambitionen var sex till åtta men på grund av att intervjuerna

behövde genomföras under en för lärare hektisk tid var få villiga att delta. Av de fem personer som

intervjuades  gjordes  bedömningen  att  en  intervju  var  oanvändbar  av  olika  anledningar,  vilket

innebar att fyra intervjuer återstod. Olyckligtvis nog (för mångfalden) innebar det att tre av de fyra

respondenterna arbetar vid samma skola. Det banade emellertid väg för en tillämpning av studien

som  ett  kritiskt  fall  med  metoden  ”least-likely”  (Teorell  &  Svensson  2007).  Det  kommer  att

vidareutvecklas under analysen.
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5. Resultat
I det här avsnittet kommer syftet och frågeställningen att besvaras och det resultat presenteras som

framgick genom de intervjuer som genomfördes utifrån centrala teman för studien. Svaren sorteras

efter två övergripande teman: Friskolereformen, NPM, yrkesprofessionalitet och konkurrens och

marknadisering. Alla lärare har gjorts anonyma och kommer att benämnas som Lärare A, Lärare B,

Lärare C, samt Lärare D. Resultatet illustreras med hjälp av citat från intervjuerna, antingen för att

visa en typisk tanke kring en fråga eller för att uttrycka något specifikt.

5.1 Friskolereformen

Den samlade bilden som de intervjuade lärarna har gett är en negativ bild av Friskolereformens

påverkan på svensk skola.  Även om det  för  det  mesta  är  negativa tongångar  så  är  det  inte  en

onyanserad verklighet som beskrivs, flera lärare ser trots allt förtjänster med reformen men menar

att implementeringen och utfallet lämnat mer att önska.

“Jag tror att det kan vara en förklaring till att nivån sänks och att man inte är lika tuff mot att

elever inte dyker upp. Man vill inte skrämma iväg elever för då försvinner pengarna.”

Lärare A

“Den är ju inte bra bevisligen, för svensk skola. Det kan man säga… Sen tror jag inte att man kan

ta bort den, men den behöver regleras.”

Lärare B

“Det finns möjligheter och risker med det. Då måste man tänka på det i förväg och vara noga med

uppföljningar.”

Lärare C

Jag  tror  att  den  har  varit  väldigt  negativ  för  svensk  skola  generellt.  Kommunaliseringen  och

friskolereformen är de två saker som gjort att lärarnas status har minskat och att skolan ser ut som

den gör idag.

Lärare D
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Lärare B beskriver ett tydligt missnöje över reformen men uttrycker samtidigt ingen ambition eller

förhoppning om att återgå till det som varit.  Hen gör en internationell jämförelse och säger hur

Sverige är det enda demokratiska landet med ett liknande system. Samtidigt är det endast lärare A

som ger uttryck åt  åsikten att  skolor endast bör drivas kommunalt.  De övriga lärarna har inget

principiellt emot friskolor utan menar att alternativ pedagogik kan främja en bättre skola. Missnöjet

kring implementeringen av friskolereformen är tydlig men få är av åsikten att den ska tas bort eller

återställas, istället efterfrågas starkare regleringar. Lärare B, C och D är överens om och uttrycker

att det behövs bättre uppföljningar och kvalitetsgranskning för att säkerställa kvalitén på alla skolor.

“Just det här kapitalistiska synsättet på skolan tycker jag är ganska otäckt. Det här med eleven som

kund.”

Lärare D

Lärare D ger uttryck för en under intervjuerna återkommande åsikt, nämligen att vinstintressen inte

ses  som  hemmahörande  inom  utbildning.  Respondenterna  tycker  överlag  att  konkurrens  och

valfrihet  är  positivt  men  är  betydligt  mindre  positivt  inställda  till  aktiebolag  och  vinstjakt  på

gymnasiemarknaden.  Det  finns  en  oro  att  besparingar  och  effektivisering  tar  över  fokuset  från

pedagogiken och elevernas bästa. Lärare A säger att man riskerar att tappa fokus om målet blir att

tjäna pengar. Det finns en betydligt mer positiv bild till privata aktörer med alternativ pedagogik

som återinvesterar vinsten i skolan. Lärare C menar att en fördel med vinstjakt är att det tvingar

kommuner att anstränga sig eftersom det finns alternativ, vilket förhoppningsvis leder till en bättre

skola för alla. 

“Det egentligen största problemet med friskolereformen är ju att likvärdigheten är borta mellan

skolorna.” 

Lärare B

Alla respondenter är överens om att alla gymnasieskolor idag inte är likvärdiga. Det finns stora

skillnader mellan skolor och de har olika rykten, vilket elever är medvetna om. I Uppsala har de

kommunala skolorna generellt ett väldigt gott rykte och tillhör de arbetsplatser dit lärare helst vill,

enligt respondenterna. Lärare A, B, C och D ger uttryck för hur betyg sätts olika och att de upplever

att vissa skolor är mer frikostiga med att ge ut höga betyg. Samtidigt finns mer uppenbara skillnader

som kanske mest återfinns mellan kommunala och fristående skolor, där kommunala skolor i högre
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grad  har  eget  bibliotek,  matsal  och  idrottsförläggning,  till  skillnad  från  friskolor  som i  större

utsträckning hyr in dessa tjänster.

5.1.1 Effektivitet

“Det här med effektivitet är ett svårt begrepp. När det gäller själva undervisningssituationen finns

det inte så mycket att effektivisera.”

Lärare C

Ett uttalat mål med friskolereformen var att kostnadseffektivisera. De flesta respondenter stämmer

in  i  att  skolan  antagligen  är  mer  effektiv  idag  än  under  nittiotalet.  Klasserna  har  utökats,  från

ungefär 25 till 32, vilket ger fler elever per lärare och därmed mindre lärarlön per elev. Lärare B

instämmer i att skolan och lärare säkerligen blivit mer effektiva, men att det samtidigt har ett pris.

Hen jämför med sjukvården som också genomgått  en effektivisering men menar att  det är  mer

lämpat för den organisationsformen. För lärare har effektiviseringen betytt mer arbete vilket har gått

ut över arbetsmiljön, hälsan och eleverna. Samtidigt har lönen blivit relativt lägre.

“Folk blir sjukskrivna, de orkar inte. Det är en väldigt hög press. Vi ska göra ganska mycket på allt

mindre tid.”

Lärare B

“Vi ser en lärarkår som går in i väggen och sjukskrivs och vi har en arbetsmiljö som inte är human,

för det handlar hela tiden om att effektivisera effektivisera effektivisera. Man har ju nått ett tak. Jag

tror inte att man kan hålla på att effektivisera så.…”

Lärare D

Lärare är en yrkesgrupp som det är känt sedan tidigare är utsatt för mycket press och en stressig

arbetsmiljö. Friskolereformen hade flera ambitionen, varav en som sagt var att konkurrensen skulle

stimulera en kostnadseffektivitet. Under intervjuerna har det framgått att åtminstone en del av den

bördan har landat på lärarna. Klasserna har ökat i storlek vilket följaktligen ökat arbetsbelastningen

för lärare, samtidigt påpekar lärare B hur en heltidstjänst nyligen ändrades från fem kurser per lärare

till sex. Lärare C och D uppger att programinriktningar och valbara kurser som inte fylls istället

skrotas,  vilket  minskar  valfriheten  för  eleverna.  Kommunen  har  dragit  ned  på  kostsamma

gymnasieprogram, till exempel medie- och estetiska linjer, och överlåtit dem till friskolorna.
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5.1.2 Största förändringen

“Kanske det här med elever som kund. Kanske inte lika mycket på kommunalt som på friskolan där

det fanns budord, som till exempel kunden har alltid rätt. Det har också blivit en syn på att det är

lärarens skicklighet som avgör om eleven klarar sina betyg. Det är absurt och sätter en orimlig

press på lärare.”

Lärare D

“Att man har gått till att eleverna är kunder och att varje elever är en summa pengar. Det tror jag

är den största förändringen och en försämring.”

Lärare B

“Differentiering av lärare - å ena sidan ska det samarbetas mycket, å andra sidan ska det införas

ett vertikalt lönesystem där olika lärare ska ha olika betalt.”

Lärare C

Lärare A, B och D är överens och anser att den mest betydande förändring som friskolereformen

fört med sig är en förändrad syn på elever. Ingen av dem har emellertid gett utryck för att det är så

vid deras skola utan de verkar syfta till en mer generell trend i samhället och kanske framförallt hos

friskolor. Lärare D, som arbetat vid en friskola, tycker att det var påtagligt hur elever sågs som

kunder där. Hen menade samtidigt inte att elever fick mindre uppmärksamhet eller att lärare var

mindre engagerade, men att det från skolledningens håll tillämpades en terminologi hämtad från

näringslivet. Lärare C anser att den mest betydande förändringen är den individuella lönesättningen,

som enligt hen riskerar att skapa konflikter inom lärarkåren. 

5.2 New Public Management

“New Public Management är säkert bra för kommunrevisorerna men inte för någon annan”.

Lärare B

“På något sätt är det här tänket administratörernas seger över pedagogerna. Att prata i dem här

termerna av elever som säljare eller kunde, det känns lite fel.  Det känns som att man försöker

implementera ett system som är tänkt för en annan situation. Det tillhör näringslivet.”

Lärare C
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Medan friskolereformen bemötts med blandad respons var respondenterna desto mer samstämmiga

i sin utsago om New Public Management-filosofin. De beskriver övervägande negativa effekter och

menar  att  det  inte  är  särskilt  kompatibelt  med  utbildningsverksamhet.  Lärare  B  menar  att  det

framför allt är ett ideologiskt val, som inte fungerat särskilt bra inom skolan. Samtidigt menar hen

att Skolan brottades med problem under åttio- och nittiotalet och att det inte endast är negativt att

förändring  har  skett.  Lärare  C anser  att  det  inte  är  självklart  att  principer  som fungerar  inom

näringslivet  även  fungerar  inom  utbildning,  hen  menar  att  det  är  för  stor  skillnad  på  de  två

verkligheterna. Hen tror dock att terminologin är på tillbakagång och att inga lärare ser på elever

som kunder. Kortfattat avslutar hen med att säga att NPM inte hör hemma i skolan och att det är ett

sätt att förenkla verkligheten.

5.3 Yrkesprofessionalitet

“Jag upplever inte  att  vår  professionalitet  har  förändrats så mycket,  faktiskt.  Jag vet  att  äldre

kollegor pratar om det …” 

Lärare B

“Kollegialiteten  har  minskat.  Men  vi  gör  det  vi  alltid  har  gjort  -  vi  planerar  och  genomför

undervisning och sedan utvärderar vi det. Det grundmönstret finns kvar. Men idag är det mer jag

som lärare än vi som lärare.”

Lärare C

“De år jag jobbar ser jag inte en jättestor skillnad. Men i samtal med äldre kollegor så förstår man

att vi lärare är väldigt mycket mer styrda idag än förr.”

Lärare D

Respondenterna A, B och D har varit verksamma som gymnasielärare mindre än 15 år var och

upplever inte att  det under deras tid skett  någon märkbar skillnad i professionalitet.  När de ser

tillbaka på hur äldre kollegor hade det förr och de berättelser som deras äldre kollegor delat med sig

av så framkommer emellertid en bild av ett yrke som förändrats och förlorat status. Lärare B säger

att yrket kanske var friare förr och att man idag har mycket mer att stå i, administrativt och till

exempel mentorskap. Han menar också att han irriteras över småsaker som lärare tvingas göra, som

att fixa kopiatorer eller  tömma skräp. Lärare D ger en liknande bild och säger att  utifrån äldre
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kollegors berättelser så verkar lärare vara mer styrda idag. Hen betonar att statusen för yrket har

minskat  och  att  det  framförallt  kan  ha  att  göra  med  löneutvecklingen.  Lärare  C  är  den  enda

respondenten med yrkeserfarenhet  som sträcker  sig  till  innan friskolereformen.  Hen medger  att

kollegialiteten bland lärare har minskat men uppger samtidigt att yrkets grundmönster finns kvar.

Hen upplever  samtidigt  att  förtroendet  för  lärare har  sjunkit  och att  skolledningen idag är  mer

benägna att lägga sig i. Skolledningens agerande kan upplevas som positivt och negativt, beroende

på hur det hanteras, menar lärare C.

5.4 Konkurrens och marknadisering

“Det  riskerar  att  skapa  skolor  med  bra  elever  och  skolor  med  dåliga  elever.  Det  kan  ha  en

segregerande effekt. Jag tycker inte att det finns fördelar med konkurrens, skolor bör fokusera på

undervisning. Den borde vara lika bra vid alla skolor”.

Lärare A

“Generellt  är  det  bra  att  det  finns  alternativa  skolor  som  bedriver  någon  form  av  alternativ

pedagogik. Det finns lärdomar att dra av det.”

Lärare C

Lärare A ger uttryck för en hård linje mot fristående skolor och menar att utbildningens kvalité

måste kunna garanteras vid alla skolor, och att det då inte behövs olika huvudmän eller konkurrens -

nivån måste ändå vara likvärdig. De övriga respondenterna tycker att konkurrens mellan skolor kan

vara något positivt.  Tankegången är att  det utmanar rådande arbetsnormer och kan bidra till  att

skolor tvingas utvecklas istället för att stagnera. Lärare C säger att en kommunal skola inte per

automatik är bättre för att den är kommunal, och att konkurrens kan bidra till att kommunala skolor

anstränger sig mer.

”Vi kanske konkurrerar på fel sätt. För att jag tror att på en skolmarknad, så kunden då, de kanske 

inte alltid ser var får jag bäst utbildning utan man kanske ser var tar jag mig lättast igenom, var får

jag bäst betyg, var har jag minst lektioner och såna saker. Och då menar jag att det kanske inte är 

en sund konkurrens.

Lärare B

“Vad är det man konkurrerar med? Utbildning ska ju vara bra, men man konkurrerar med andra

21



saker än utbildning. Man konkurrerar med en ipad, jättebra skolmat. Men det är inte det som är

grejen, för i grund och botten ska vi ge samma utbildning till alla våra elever.”

Lärare D

Lärare B och D säger att konkurrens kan vara positivt och utmana skolorna att förbättra sig men

påvisar att utfallet ibland slagit fel. De vittnar om att skolor försöker konkurrera och locka till sig

elever genom att erbjuda datorer till sina elever eller matkuponger till restauranger. Elever lockas av

sådana erbjudanden, men även av möjligheten till bättre betyg. Lärare B anser att hens skola håller

hög kvalité, vilket kan styrkas av att skolan hen jobbar på är fullsatt med ett högt söktryck. Trots det

uppger han att elever emellanåt försöker att byta till en annan gymnasieskola i kommunen, då det är

ett betydligt högre betygsnitt där och elever upplever att de lättare kan nå högre betyg vid den andra

skolan. Lärare B menar att konkurrensen är i grunden positiv men att utfaller har blivit olyckligt och

har lett till betygsinflation.

“Jag märker inte av den [konkurrensen] så mycket då vi arbetar vid en skola som klarar sig väl.

Men jag vet att andra skolor brottas med det och när jag arbetade vid en friskola så kunde det vara

extremt”.

Lärare D

“Den här skolan är speciell  då den både är utsatt  för konkurrens men också inte på grund av

idrottsinriktningen. På grund av att vi hanterat konkurrensen så bra så har det inte påverkat oss.”

Lärare C

Lärare B, C och D arbetar vid samma gymnasieskola medan lärare A arbetar vid en annan skola. I

Uppsala har de kommunala skolorna ett bra rykte och hög status och det är till  de skolorna de

högpresterande  eleverna  i  hög  grad  söker  sig.  Det  är  därför  inte  förvånande  att  ingen  av

respondenterna uppger sig påverkas personligt eller dagligen av konkurrenssituationen. Lärare D,

som arbetat vid en friskola, jämför med sin tidigare arbetsgivare (friskola) och uppger att det där

kunde  bli  väldigt  påtagligt  att  skolan  konkurrerade  om  elever.  En  friskola  som inte  går  runt

ekonomiskt tvingas läggas ned och de anställda får antingen sägas upp eller om koncernen har fler

skolor flyttas till en annan ort. Om en kommunal skola läggs ned då skyddas de anställda av LAS

(Lagen om anställningsskydd) och de förflyttas till en ny arbetsplats inom kommunen. Därför, säger

lärare D, är arbetssituationen betydligt tryggare som kommunalt anställd lärare.
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Gemensamt för alla intervjuade lärare är att de anser att konkurrensen, på gott och ont, fått

en stor påverkan på hur gymnasieskolan ter sig. Med undantag för lärare A anses inte konkurrens

vara något negativt, även om utfallet i praktiken inte varit idealt. Tvärtom ses det som positivt.

Eftersom alla  respondenter  är  anställda  vid  kommunala  gymnasieskolor  som dessutom alla  är

konkurrenskraftiga så har ingen uppgett att de på ett personligt plan påverkas särskilt mycket av att

det råder konkurrens. Lärare B uppger att hen tvingas vara med på öppet hus eller gymnasiemässan

ibland (om hen har tid) men att det inte går ut över utbildningen. Lärare D, som är den enda med

erfarenhet från en friskola, menar att verkligheten ser annorlunda ut med en privat huvudman. Där

är upplevelsen av konkurrens betydligt mer påtaglig och det fanns till och med budord i stil med

“kunden har alltid rätt”.

5.4.1 Skolpeng och marknadsföring

“Ja, vad tycker jag om det. Det är väl sjukt det också. Det blir ju som en häxjakt om elever. Det blir

konstigt, men samtidigt behövs kanske skolpengen”

Lärare D

“Själva reformen är egentligen en logisk konsekvens om man ska ha ett sånt här system - på något

sätt ska det finansieras, och om det ska vara offentligt finansierat finns det inte så mycket att välja

på”

Lärare C

En  förutsättning  för  att  behålla  en  fri  och  offentligt  finansierad  gymnasieskola  även  under

konkurrensförhållanden var införandet av skolpeng för privata utbildningsaktörer. Lärare D säger att

det  kan  bli  en  förvrängd syn på  elever  då  de samtidigt  blir  den  enda inkomstkällan,  men alla

respondenter är trots det någorlunda överens om att det är det mest lämpade finansieringssystemet

om skolan ska fortsätta finansieras med offentliga medel. Lärare C ser alternativet som en privat

finansierad friskola där elever åläggs att betala terminsavgifter, vilket hen menar riskerar att skapa

en segregerad skola.

“Jag känner inte att vi måste marknadsföra oss slaviskt som på friskolan.”

Lärare D
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“...jag måste vara med på öppet hus. Jag kan tycka att det är lite onödigt men det är inte så farligt.

Jag tycker att marknadsföring är ett slöseri på resurser egentligen.”

Lärare B

Ingen av de intervjuade uppger att de är särskilt involverade i marknadsföring av sin skola eller att

de uppmanas till att vara det. Lärare B och D deltar vid öppet hus och gymnasiemässan, och medan

de inte ser det som en del av sin kärnverksamhet så anser det inte att det är särskilt problematiskt att

delta i mån om tid. Lärare A har inte själv deltagit vid gymnasiemässan men säger att hon tycker att

det  låter märkligt,  som en bilmässa men för utbildning.  Ingen av respondenterna uppger att  de

känner press på att sälja in skolan till sina bekanta eller via sociala medier. Flera av de intervjuade

arbetar vid en populär kommunal gymnasieskola i Uppsala, och de menar att eftersom skolan är så

nischad så är den egentligen inte utsatt för konkurrens och därmed blir inte marknadsföring lika

viktigt. 

“På friskolan jag arbetade vid var det sjukt, man uppmanades marknadsföra skolan på våra egna

sociala medier och vara tjenis med elever på sociala medier, ha snapchat et cetera…”

Lärare D

Lärare D menar att klimatet vid hens skola är väldigt gott och att hen känner skolledningens stöd i

att våga lyfta kritik, intern eller externt. Enligt lärare D:s beskrivning skiljer sig situationen avsevärt

från hens tid vid en friskola. Där uppmanades lärarna att marknadsföra skolan privat genom sitt

sociala nätverk och på sociala medier. Det kunde bli en väg för lärare att göra karriär genom att inte

bara marknadsföra sin skola utan även sig själva. Yrket följde då med in i privatlivet. Lärare D

menar att det är vanligt idag att lärare gör sig själva till varumärken på sociala medier, till exempel

twitter. Olika pedagogiska priser spär enligt hen på denna utveckling, även om den kan vara positiv.

Risken är att en blir sitt varumärke mer än en vanlig lärare. “Det förväntas att man ska vara så

jävla briljant, det räcker inte att man bara gör sitt jobb.” - Lärare D. Vidare är det ironiskt att de

som får mest uppmärksamhet för sitt  pedagogiska arbete  är de som spenderar allt  mindre tid  i

klassrummet,  då  det  tillkommer  så  mycket  vid  sidan  om.  Hen menar  att  marknadsföringen på

sociala medier och förstelärarreformen tillsammans med lärarlönelyftet har satt en oerhört stor press

på  lärare  att  hela  tiden  prestera  och  gjort  yrket  mer  karriäristiskt.  Den  ökade  pressen  och

arbetsuppgifterna som är omöjliga att hinna med ger lärare känslan av att man inte gör ett jättebra

jobb, enligt lärare D.
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6. Diskussion och analys
Här presenteras en analys av den insamlade datan. Studiens syfte är att visa hur lärares erfarenheter

av friskolereformen ter sig och på vilket sätt reformen påverkat deras yrkesroll, arbetsuppgifter samt

skolan överlag. För att besvara syftet har två frågeställningar tillämpats som hjälp:

• Hur upplever lärare att friskolereformen har påverkat deras yrkesroll och arbetssituation?

• Hur  anser  lärare  att  gymnasieskolan  påverkats  av  friskolereformen  och  hur  ser  de  på

utvecklingen som skolan har tagit?

6.1 Friskolereformen

Syftet  med friskolereformen var  flerfaldig.  Antalet  skolor med särskild pedagogik eller  men en

konfessionell  inriktning  förväntades  öka  och  därigenom  skapa  en  större  bredd  som  skulle

uppmuntra  framväxten  av  nya  pedagogiska  metoder  och  profiler.  Ambitionen  var  även  att

glesbygdsskolor  skulle  kunna  räddas  genom  ett  förändrat  huvudmannaskap.  Konkurrensen

förväntades  höja  kvaliteten  inom  hela  skolväsendet  och  skapa  incitament  för

kostnadseffektivisering.  Slutligen  ansågs  att  valfriheten  skulle  gynna  hela  skolverksamheten

(Lärarnas Riksförbund 2017). Alla lärare uppgav att målen med reformen var positiva och att en

större  mångfald i  form av skolor  och pedagogik är önskvärt.  Dessvärre  var det  ingen som gav

uttryck  för  att  det  framkommit  några  nya  pedagogiska  metoder  eller  profiler  som en  följd  av

friskolereformen.  De  ansåg  att  det  mesta  istället  kommit  att  kretsa  kring  vinstjakt  och

effektivisering,  om än inte  i  lika  hög grad inom det  kommunala.  Endast  en  av  tre  lärare  ville

avskaffa reformen, medan de övriga tre i samstämmighet menade att reformen borde rullas tillbaka

till dess egentliga syfte, att premiera valfrihet och alternativ pedagogik. Majoriteten av lärare såg

negativt på vinstjagande aktiebolag som aktörer på skolmarknaden. Konkurrens mellan skolor och

valfrihet sågs generellt som något positivt och de intervjuade kunde där stämma in på reformens

ambition. 

Ambitionen  med  resurseffektivisering  bemöttes  med  tveksamhet.  Dels  ansågs  det  att

kärnverksamheten, undervisning, egentligen inte kan effektiviseras särskilt mycket. Bevisligen har

skolan, och lärare, det till  trots blivit mer resurseffektiv. En heltidstjänst förväntas numera ha 6

klasser à 32 elever, en markant ökning i lärarnas arbetsbörda jämfört med det tidigare 5 klasser à 25

elever. Lärare medger att arbetsbördan blivit allt tyngre och det verkar i hög grad som ansvaret för

resurseffektiviseringen  verkar  ha  landat  på  lärarkåren  som förväntas  arbeta  mer  under  samma

förutsättningar som tidigare. Respondenterna uppger att deras arbetssituation präglas av stress, ont
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om tid och otillräcklighet. Mycket tyder på att denna upplevelse inte är unik för de intervjuade. En

liknande bild målas upp i en stor undersökning från 2016, där två av tre gymnasielärare uppger att

de funderat på att sluta de senaste åren. Lika många svarade att de inte anser att de har tid nog åt

sina elever. Lärare B berättade att han tvingats gå ned i tjänst till 90 procent för att ha tid över till

familj och barn (Thurfjell 2016). Sammantaget är det en högst pressade yrkesår som beskrivs under

intervjuförloppet. Det förefaller sig som att en stor besparingsåtgärd inom gymnasieskolan inneburit

mer arbete för lärarna. I samma veva anger lärarna att det finns allt mindre tid och resurser till att

planera och utföra klassresor.

En majoritet  av lärarna ansåg att  deras arbetsbörda ökat samtidigt som deras yrkesfrihet

minskat. Framförallt är det de administrativa bördorna som vuxit samtidigt som det tillkommit fler

uppgifter utöver undervisningen, till  exempel mentorskap. NPM-metoder har inte uppskattats av

respondenterna  som  menar  att  det  är  de  principerna  som  ligger  till  grunden  för  den  ökade

arbetsbördan för lärare. Det anses inte kompatibelt med utbildningsverksamhet. Av de fem punkter

över vad som kännetecknas NPM-ideologin kan skildringen av den svenska gymnasieskolan kännas

igen vid tre av punkterna.

“Det  bör  ske  en  begränsning  av  samhällsplanering  och  sociala  reformer  till  förmån  för

kostnadsminskningar och minskad statlig styrning av ekonomin.” (Montin 2007:118-120)

Samhällsplanering  och  sociala  reformer  hör  inte  till  skolans  verksamhet,  däremot  är

friskolereformens  uttalade  ambition  att  bland  annad  kostnadsminimera  samt  decentralisera

styrningen.  Under  samma  tidsanda  som  friskolereformen  lanserades  skedde  även

kommunaliseringen  som  följde  samma  logik.  Respondenterna  ser  gärna  utvecklingen  som

sammankopplad när de diskuterar händelseförloppet under nittiotalet. Lärarnas arbetssituation har i

hög  grad  påverkats  av  de  åtgärder  som  vidtagits  för  att  kostnadsminimera  gymnasieskolan.

Resultatet  har  enligt  respondenterna  betytt  en  större  arbetsbelastning,  både  vad  gäller

kärnverksamheten utbildning men även uppgifter utöver lärarens traditionella verksamhet.

“Offentlig verksamhet bör disaggregeras”. (Montin 2007:118-120)

I dess mest utvecklade form åsyftas uppbrottet mellan beställare och producent. I det avseendet är

inte  gymnasieskolan  fullt  ut  utvecklat  då  kommunen  inte  lägger  ut  undervisning  av  elever  på

entreprenad. Istället tillåts privata aktörer etablera sig och konkurrera om elever. Den kommunala
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verksamheten  har  bestått  men  andra  producenter  har  tillåtits  tillträde  till  marknaden.  För

kommunala gymnasielärare finns det inte mycket som tyder på att uppkomsten av friskolor i sig har

förändrat deras arbetssituation. De uppger under intervjuerna att en förändring med reformen är

bland annat att  elever kommit att  se som kunder men säger samtidigt att den terminologin inte

används vid deras skola. De verkar generellt mena att den utvecklingen främst återfinns just vid de

privata friskolorna. Däremot har deras arbetssituation påverkats av en allt större belastning med

tillkommande administrativa uppgifter, vilket kan vara en indirekt konsekvens av friskolereformen.

Kommunen har eventuellt behövt kräva mer av sina lärare för att stå sig ekonomiskt i konkurrensen

om elever gentemot de privata aktörerna. Huruvida det är orsaken till lärarnas ökade arbetsbörda

kan  emellertid  inte  den  här  studien  besvara  utan  det  får  låtas  vara  osagt  tills  mer  empiri  kan

inhämtas.

“Det kanske mest kännetecknande för NPM är fokusskiftet från processkontroll till efterkontroll,

genom till exempel mål- och resultatstyrning istället för regelstyrning.” (Montin 2007:118-120)

En  majoritet  av  respondenterna  uppgav  att  arbetsbördan  ökat  och  att  det  framförallt  är  det

administrativa  åtagandet  som  vuxit.  En  lärare  beskriver  mängder  av  uppföljningar  och

dokumentation som tvingas förbli ogjorda för att hen ska hinna med sitt dagliga arbete. En annan

lärare kallar utvecklingen för administratörernas seger över pedagogerna. Detta till trots upplever

respondenterna att de är mer styrda i sitt yrke än tidigare, trots att en av huvudorsakerna till att gå

från regelstyrning till mål- och resultatstyrning är decentralisering och större frihet. Lärarna medger

att deras yrke alltjämt är relativt fritt och att de planerar och strukturerar sin arbetsdag självständigt,

men ingen anser  att  de har  blivit  mer  fria  utan tvärtom. Decentraliseringen av gymnasieskolan

verkar ha gynnat kommunens förmåga att påverka verksamheten men det har uppenbarligen inte lett

till en mer självständig lärarkår, tvärtom.

“Betoning på medborgarnas individuella rättigheter och framförallt rätten till att få välja mellan

olika serviceproducenter.” (Montin 2007:118-120)

Det framkommer under samtalen med vissa lärare att det har skett ett skifte från elevens ansvar och

skyldigheter  till  elevens  rättigheter.  De menar  att  idag  så  talas  det  främst  om vilka  rättigheter
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eleverna har och hur de upplevs ständigt ta mer utrymme i anspråk. Att en elev har rätt till i princip

oändligt  med  omprov  eller  kompletteringstillfällen  har  ökat  arbetsbördan  hos  lärarna.  Dagens

gymnasieskola skiljer sig i många avseenden från gymnasieskolan för trettio år sedan. Yrkeslinjerna

är integrerade, nästintill alla läser idag vid gymnasiet och det ställs större krav på elever att klara

alla kurser. Det har lett till att gymnasieskolans demografi förändrats och ställt lärarna inför nya

utmaningar, uppger de.

6.2 Styrningslogiker

I  bearbetningen  av  lärarnas  berättelser  samt  analysen  av  resultatet  har  Freidsons  (2001)  tre

styrningslogiker  tillämpats  för  att  synliggöra  lärarnas  upplevelser.  Det  är  viktigt  att  notera  att

begreppen inte används av respondenterna själva i sina skildringar utan är en tolkning som studien

tillämpar. När det kommer till lärarnas yrkesidentitet framgår det att alla lärare identifierar sitt yrke

som  professionellt.  Dit  tillhör  ett  förtroende  att  självständigt  planera  och  strukturera  upp  sin

arbetsdag och förlita sig på ett kollegium. Intervjuerna visar också att byråkratins logik är integrerad

i yrkesidentiteten med betoning på långsiktigt arbete och utvärdering, vilket flera lärare anammar.

Byråkratin har länge samexisterat med lärarnas yrkesidentitet, om än i ett spänt förhållande. Vissa

svar  vittnar  om en  ökad  utvärderingsbörda  vilket  antyder  att  byråkratins  logik  upptar  mer  av

lärarnas  tid.  Utvärdering  hör  ihop  med  mål-  och  resultatstyrning  vilket  i  sig  är  en  del  av

marknadslogiken. I och med en omställning till marknadslogiken har även ytterligare byråkratiska

arbetsuppgifter tillkommit och tar tid i anspråk från lärarna.

Den största förändringen som skett för lärarna har visat sig vara hur marknadslogiken i hög

grad införlivats i yrkesidentiteten. Marknadslogikens närvaro är påtaglig och manifesterar sig på

många  sätt.  Programutbudet  har  påverkats  och  lärare  uppger  att  kommunen  börjat  snåla  in  på

program som kostar och istället överlåtit det till friskolor. Vid gymnasieskolan har en kravbild på

fullsatta kurser vuxit fram vilket har inneburit att flera kurser ställts in i förmån för de som blir

fullsatta.. 

En marknadsorienterad gymnasieskola riskerar att  inte lämna samma utrymme för intern

kritik som den tidigare byråkratiska modellen. Tvärtemot det uppger samtliga lärare att de känner

skolledningens fulla stöd att framföra kritik, både intern och extern. Uppgifter vittnar emellertid om

att  situationen  kan  skilja  sig  från  fall  till  fall,  även  vid  samma  skola.  Sveriges  Radio  (2010)

rapporterade om hur en före detta rektor vid skolan sades upp av kommunen på grund av ett brustet

förtroende. Man ansåg att rektorn inte marknadsförde skolans nya idrottslinje tillräckligt. 

Tidigare forskning av lärares upplevelser av friskolereformen visar att det ställs andra krav
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på lärare utöver den traditionella undervisningsrollen. De förväntas att de ska synas och visas upp,

utöver att göra ett bra jobb (Lundström & Parding 2011). Det kan tolkas som att marknadslogiken

tar  tid  i  anspråk  från  professionslogiken.  Studiens  resultat  avviker  emellertid  i  jämförelse  med

tidigare forskning (Lundström & Parding 2011, Ahlbäck Öberg mfl.  2016) på ett  antal  punkter.

Ingen lärare uppger att de vid sin nuvarande arbetsplats behöver ägna sig åt marknadsföring i en

kapacitet som påverkar deras arbete negativt, vilket tyder på att professionens logik där är intakt.

Det  uppges  emellertid  att  situationen är  annorlunda vid  friskolor.  Skolledningen har  inte  blivit

påverkat  av  “managerism”  utan  består  alltjämt  av  före  detta  lärare,  vilket  är  ytterligare  ett

styrketecken  för  yrkets  professionalitet.  Lärarna  är  medvetna  om en förändrad  terminologi  där

begrepp från näringslivets anammats, vilket kan ses som ett intrång av marknadslogiken. Framför

allt  är  det  benämningen  av  elever  som  konsumenter  som  åsyftas.  På  samma  gång  uppger

respondenterna att det inte försiggår vid deras skolor.

Respondenterna uttrycker  en  tydlig vilja  av  att  slå  vakt  om yrkets  professionalitet.  Den

självständige  läraren  ses  som  ett  förutsättning  för  att  genomföra  utbildningsuppdraget.  Det

minskade kollegiala samarbetet ses som beklagligt. Mer kollegialitet vore önskvärt, vilket ligger i

linje med professionslogiken. På många sätt har marknadslogiken inneburit ett intrång på utrymmet

som professionslogiken  tagit  i  anspråk,  men  på  vissa  sätt  verkar  lärarna  tagit  den  till  sig,  sin

negativa hållning till trots. En majoritet av lärarna anser att konkurrens är ett grundläggande positivt

inslag i den svenska skolverksamheten. Det saknas konsensus under intervjuerna kring vinstjakten,

men  generellt  är  lärarna  mer  positivt  inställda  till  icke-vinstdrivande  stiftelser  som alternativa

huvudmän än privata aktiebolag. Få ger uttryck för att vilja eliminera det konkurrerande elementet

utan det har i hög grad accepterats som en integrerad del av den svenska gymnasieverksamheten.

Mer kontroll och uppföljning av friskolor önskas, men inget borttagande. Huruvida det innebär en

acceptans  av marknadslogiken kan inte den här studien göra anspråk på att  kunna besvara.  De

intervjuade lärarna är inte i en situation där konkurrens om elever är vitalt för sin skolas överlevnad,

varför de inte heller drabbats av dess effekter i någon vidare utsträckning. Som en lärare uttryckte

det, skolan är konkurrensutsatt men samtidigt inte. Samtidigt kan det tänkas att lärare kan acceptera

en konkurrensutsatt gymnasiemarknad förutsatt att deras yrke behåller sin funktion. Det finns ingen

naturlig motsättning mellan ett professionellt yrke och marknadisering. Jurister har länge räknats till

en profession men ofta varit engagerade vid privata firmor. 

Vid  vissa  punkter  finns  det  enligt  respondenterna  en  oövervinnerlig  motsättning  mellan

professionslogiken  och  marknadslogiken.  Terminologin  är  olika  och  det  är  inte  önskvärt  att

integrera begrepp från näringslivet när det kommer till undervisning av personer, det skriver alla

intervjuade under på. Marknadsföring och managerism anses inte heller förenligt med yrkesrollen

29



som lärare har. 

Det  bakomliggande  antagandet  för  uppsatsen  är  att  lärarnas  yrkesroll  har  påverkats  av

friskolereformen (vilket anges i tidigare studier) – vad som är intressant är hur det manifesterar sig

för kommunalt anställda lärare i synnerhet. Genom att utgå från ett antagande eller en hypotes går

det att tillämpa en metod för att generalisera resultaten vidare. Fallet kan då bli ett så kallat least-

likely fall (Teorell & Svensson 2007). Ett sådant val av fall minimerar sannolikheten för att en

hypotes eller utsaga ska få stöd, givet vissa teorier eller föraningar om vad som påverkar denna

sannolikhet. Genom att ge en teori de sämsta tänkbara förutsättningarna för att få rätt, har vi trots att

det handlar om ett enstaka fall ett starkt argument till stöd för teorin om den skulle visa sig stämma

(Ibid). I sammanhanget är hypotesen att friskolereformen påverkat kommunlärares yrkesroll och

arbetssituation och gjort yrket mer marknadsorienterat. Tack vare att intervjuurvalet blev relativt

homogent  finns  det  möjligheter  att  kunna  generalisera  respondenternas  svar  enligt  least-

likelymetoden. Alla intervjuade var anställda vid två skolor som står sig bra mot konkurrens och har

höga elevantal. Hypotetiskt borde de skolorna, som dessutom ligger i en kommun där kommunala

skolor överlag har ett gott rykte (och därmed en fördel i konkurrensen), ha goda förutsättningar att

ha kunnat behålla status quo bättre än sina privata motsvarigheter. Vad intervjuerna påvisar är att

även de som arbetar under de bästa av förutsättningar inte kunnat stå emot marknadstrycket utan

känner  sig  märkbart  påverkade  av  det.  Slutsatsen  blir  således  att  hypotesen  stämmer  även  för

kommunalt anställda lärare och att det enligt least-likely logiken bör kunna generaliseras även till

andra sammanhang.

7. Slutsats
Läraryrket och den svenska gymnasieskolan har genomgått en unik förändring under de senaste

trettio åren. Gymnasieskolan har förändrats i grunden samtidigt som läraryrket dragits med. Den här

studien  kan  emellertid  påvisa  att  effekten  av  friskolereformen  är  tydlig  men  begränsad  för

respondenterna,  som utgörs  av  kommunalt  anställda  gymnasielärare.  De  har  inte  tvingats  göra

avkall från kärnverksamheten i förmån för marknadsföring. Däremot uppger de att reformen lett till

att deras arbetssituation påverkats negativt i form av ett påslag av arbetsuppgifter och arbetsbörda.

Reformen  uppfattas  generellt  som negativ  för  svensk  skola  och  läraryrket  i  sin  helhet.  Yrkets

professionslogik, enligt lärarnas egen utsago, består men har förlorat mark till marknadslogiken på

ett  antal  områden.  Samtidigt  visar  det  sig  att  de  intervjuade  lärarna  har  stått  sig  bättre  mot

marknadsanpassningen jämfört med vad tidigare studier visat att lärare vid andra skolor har klarat

av.  Vad  det  beror  på  går  inte  att  fastslå  utan  hade  behövt  vidare  studier.  Den  kommunala
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gymnasieskolan uppges ha genomgått en tydlig förändring på grund av friskolereformen. Även om

skolan står sig bra i konkurrensen tydliggörs den nya utmaningen av rektorn som tvingades lämna

sitt uppdrag på grund av bristande marknadsföring. Kurs- och programutbud har anpassats enligt

marknadsprinciper  och elever  har  fått  ett  större  inflytande,  med mer betoning på rättigheter  än

ansvar  och  skyldigheter.  Den  utvecklingen  ses  som  oroande  av  de  intervjuade.  De  anser  att

reformen och skolans ändrade riktning är direkt kopplat till yrkets minskande status, tillsammans

med kommunaliseringen.

Detta  resultat  visar  hur  friskolereformen  påverkat  en  konkurrenskraftig  kommunal

gymnasieskola och dess anställda. Vad som framgår är att läraren och skolans förutsättningar i hög

grad  påverkar  vilket  inflytande  friskolereformen  har  haft  på  skolan  och  de  anställda.  Tidigare

forskning har beskrivit en betydligt mer utvecklad marknadslogik än den som studien har kunnat

påvisa. Likaledes är det tydligt att skolans verksamhet har påverkats av reformen och att en tydlig

nationell profil har utvecklats för att locka till sig elever och hävda sig i konkurrensen. Just strävan

efter att vara konkurrenskraftiga tros ha lett till att kommunen tagit kostnadsminimerande åtgärder

vilket påverkat lärarnas arbetsbörda. Slutsatsen är att ingen lämnats oberörd av reformen och att de

intervjuade i hög grad ser på friskolereformen och den generella utvecklingen som en för skolan

negativ process som lämnar mer att önska.

8. Framtida Rekommendationer
Forskningen kring lärares upplevelser av friskolereformen verkar fortfarande vara i 

begynnelsefasen, det finns fortfarande mycket att undersöka. Den här studien har bidragit med att 

påvisa hur även lärare vid konkurrenskraftiga kommunala gymnasieskolor påtagligt har påverkats 

av friskolereformen. Behovet efter mer studier inom ämnet är dock fortfarande stort. Dels behövs 

mer empiriska studier kring hur gymnasielärare, oavsett huvudman, upplever friskolereformen. 

Fortsättningsvis vore det intressant att undersöka hur lärare inom olika gymnasiemarknader 

upplever reformen. Vissa mindre orter och kommuner upplever knappt någon konkurrens medan 

större städer, till exempel Stockholm, har en väl utvecklad gymnasiemarknad. Just aktiebolag som 

gör vinst på utbildning och NPM-terminologin väckte de hetaste känslorna under intervjuerna, 

varför det vore intressant att studera det vidare utifrån lärarnas perspektiv. På det stora hela behöver 

framtida studier fokusera mer på lärarperspektivet, inte minst på grund av den dagsaktuella 

lärarbristen som endast förväntas bli värre.
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10. Bilagor

10.1 Bilaga 1 – Intervjuguide

Inledande frågor

• Hur många år har du arbetat som lärare?
• Hur många år har du arbetat vid din nuvarande arbetsplats?
• Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?
• Hur ser du på din arbetssituation/roll?

Friskolereformen

• Vilken uppfattning har du om friskolereformen?
• Ett av målen med friskolereformen var att nya, mer effektiva arbetsmetoder skulle utvecklas.

Anser du att det lyckats?
• Vad anser ni om att NPM-metoder används i offentlig förvaltning och skola?
• Har din yrkesroll påverkats av reformen och i sådanafall hur?
• Berätta den största förändringen du anser skett med gymnasieskolan på grund av 

friskolereformen.
• Hur ser du på läraryrkets professionalitet över tid?
• Generellt, anser du att friskolereformen har inneburit en positiv eller negativ förändring för 

gymnasieskolan?

Ekonomi

• Hur ser ni på systemet med skolpeng?
• Tycker du att det förändrat synen på eleverna?
• Den svenska skolan beskrivs som allt mer marknadiserad och elever beskrivs ibland som 

konsumenter eller kunder. Känner du igen dig i den beskrivning?
• Har de ekonomiska förutsättningarna för skolan förändrats i och med friskolereformen?

Konkurrens
• Hur upplever ni konkurrenssituationen på gymnasieskolan?
• Har konkurrenssituationen påverkar er yrkesroll som lärare på något sätt?
• Upplever du att det ställs andra krav på lärare idag?
• Är konkurrens mellan skolor positivt enligt er?
• Marknadsföring av skolor är idag vanligt, upplever ni att ni behöver ”sälja in” skolan?
• Vad anser ni om gymnasiemässan? Deltar ni?
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