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Förord	  

Vi vill rikta ett varmt tack till samtliga respondenter som deltagit i denna undersökning, 

utan er hade denna uppsats aldrig varit möjlig. Vi vill även tacka samtliga personer som 

under gruppseminarier och andra tillfällen bidragit med konstruktiv kritik och som har 

uppmuntrat oss till att fortsätta kämpa. Slutligen vill vi även tacka vår handledare Olga 

Yttermyr som under hela läsåret har stöttat oss och bidragit med konstruktiv feedback.  

 

Tack!  

 

Malin Fritiofsson & Anna Olofsson



 

Sammanfattning	  

Titel: Marknadsföring inom den kommunala gymnasieskolan – en fallstudie om 
institutionell komplexitet 

Författare: Malin Fritiofsson och Anna Olofsson 

Handledare: Olga Yttermyr 

 

Bakgrund: Sedan slutet av 1980 - talet har skolmarknaden genomgått stora förändringar 

i och med konkurrensutsättningen, kommunaliseringen av skolan, friskolereformen och 

det fria skolvalet. Från att tidigare endast varit en del av den offentliga logiken har den 

kommunala gymnasieskolan nu även blivit en del av marknadslogiken vilket har 

medfört ett ökat behov för skolan att marknadsföra sin verksamhet. Att kombinera två 

institutionella logiker kan ge upphov till institutionell komplexitet vilken är viktig för 

organisationer att förstå och hantera för att på så sätt kunna överleva på marknaden.  

 

Syfte: Syftet med denna undersökning är att bidra med ökad kunskap om hur den 

institutionella komplexiteten tar sig uttryck i marknadsföringsarbetet i den kommunala 

gymnasieskolans kontext. 

	  

Genomförande: Studien tar sin utgångspunkt i det fenomenologiska perspektivet och är 

en kvalitativ enfallsstudie med ett iterativt angreppssätt. Studiens urval består av fem 

strategiskt utvalda respondenter inom den valda fallorganisationen och data har samlats 

in genom semistrukturerade intervjuer.  

 

Slutsats: Den institutionella komplexiteteten tar sig uttryck i marknadsföringsarbetet 

genom att den skapar utmaningar som uppvisas i organisationens interna dynamiker 

missnöje, gemensamma värderingar, maktförhållanden och handlingsförmåga. 

Organisationen hanterar dessa utmaningar till en viss grad, men för att ytterligare 

minska den institutionella komplexiteten måste organisationen inse och acceptera de 

konkurrerande logikernas samexistens. En prioritering av logikerna behöver göras för 

att därefter forma en marknadsföringsstrategi och därmed agera proaktivt. En vidare 

rekommendation är att anställa ytterligare en resurs till att enbart arbeta med 

marknadsföring för att på så sätt även kunna minska den institutionella komplexiteten. 



    

 

Abstract	  

Title: Marketing within the public school – a casestudy on institutional complexity 

Authors: Malin Fritiofsson and Anna Olofsson 

Supervisor: Olga Yttermyr 

 

Background: Since the end of the 1980s, the school market has undergone major 

changes in the face of competition, the municipalization, the reform of the private 

schools and the free choice of school. Before the reforms, the public school has only 

been a part of the public institutional logic but is now also a part of the market 

institutional logic which has lead to an increased need for the public school to market 

their business. Combining two institutional logics may lead to institutional complexity 

which is important for the organization to understand and manage in order to survive. 

 

Aim: The aim of the study is to contribute to an increased knowledge of how the 

institutional complexity is expressed in the markering within the public school context.   

 

Completion: The study takes its starting point in a phenomenological perspective and is 

a qualitative single case study with an iterative approach. The study´s sample consists of 

five strategically selected respondents within the chosen case organization and data has 

been collected through semi structured interviews.  

 

Conclusion: The insitutional complexity is expressed through the marketing and 

challanges are perceived in the internal dynamics of the organisation which are interest 

dissatisfaction, value commitment, shared values and power dependencies. The 

challenges are handled by the orgaisation to a certain extent, but in order to further 

reduce the institutional complexity, the organization has to realize and accept the 

competing institutional logics coexistence. A priorititazion between the logics must be 

made so that a strategy can be fomulated which will help the organization to act in a 

more proactive way. Further, a recommendation to hire a person responsible for 

marketing is given in order to reduce the institutional complexity, institutional 

confusion anc enabling a proactive way of working.  
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1	  	  	  	  	  Inledning	  	  
 

Skolan är ett fundament i samhällsbygget som flitigt diskuteras i den samhälleliga 

debatten där de flesta har en åsikt kring dess funktion och styrning. Liksom hela den 

offentliga sektorn har skolan sedan slutet av 1980 – talet genomgått stora förändringar 

inspirerade av New Public Management (NPM). Kommunaliseringen, 

konkurrensutsättningen, det fria skolvalet och införandet av skolpengen är några av de 

reformer som i hög grad påverkat skolan och dess organisation (Almqvist, 2006; 

Molander, 2017).  

 
De senaste årens skolreformer har resulterat i att skolorna idag konkurrerar om elever på 

en marknad från att i över ett sekel ha verkat som ett offentligt monopol. 

Konkurrenssituationen har medfört ett behov för skolorna att marknadsföra sig eftersom 

skolans finansiering är direkt kopplad till elevantalet genom skolpengen, vilket innebär 

att skolans popularitet är avgörande för dess intäkter och framtida existens (Vlachos, 

2011). Behovet av marknadsföring har inneburit en organisationsförändring för den 

kommunala skolan då de tvingats vidta åtgärder för att förhålla sig till den nya 

marknadssituationen. Denna förändring kan benämnas som en institutionell förändring 

då den kommunala skolan blivit en del av marknadslogiken från att tidigare endast 

tillhört den offentliga logiken. Den institutionella förändringen kan medföra en 

komplexitet för organisationer gällande hanteringen av mötet mellan dessa logiker 

(Greenwood & Hinings, 1996; Brunsson, 1994). 

 
Vilka effekter dessa förändringar har inneburit för den kommunala skolan är idag oklart 

trots att det snart gått cirka tre decennier sedan de första stora reformerna genomfördes 

(Hartman, 2011; Molander, 2017). Hartman (2011) konstaterar att kunskapen inom 

detta område är begränsad vilket även Molander (2017) belyst i sin rapport om styrning 

inom offentliga verksamheter. Det råder således en vetenskaplig kunskapslucka 

gällande reformernas organisatoriska effekter i den kommunala skolan vilket tyder på 

att det finns skäl att söka mer kunskap kring detta.  
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Denna studie syftar till att fylla denna kunskapslucka genom att bidra med en ökad 

kunskap om hur den institutionella komplexiteten tar sig uttryck i 

marknadsföringsarbetet i den kommunala gymnasieskolans kontext. Studien utgår från 

ett medarbetarperspektiv där medarbetarnas upplevelser och erfarenheter av 

marknadsföringsarbetet används för att operationalisera syftet. Genom att studera 

fenomenet institutionell komplexitet vill vi öka förståelsen för de organisatoriska 

utmaningar som uppstår i och med detta, samt hur dessa hanteras.  

 
Nyckelord: Institutionell komplexitet, institutionell förändring, institutionell oklarhet, 

offentliga logiken, marknadslogiken, organisationsförändring, strategisk förändring.  
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1.1 Bakgrund	  	  

För att skapa en förståelse för skolans utveckling, samt bakgrunden till den 

föreliggande institutionella komplexiteten som behovet av marknadsföring har 

inneburit, presenteras i bakgrunden den historiska, samhälleliga, institutionella och 

tillfälliga kontext som skolan är eller har varit en del av. Att sätta den aktuella 

situationen i ett större sammanhang menar Pettigrew (1985) är viktig för att nå en 

framgångsrik organisationsförändring samt för att förstå de möjligheter och de 

utmaningar som verksamheten står inför. 

1.1.1 Skolan	  och	  dess	  omvandlingsprocess	  	  

Under 1980 – talet introducerades New Public Management (NPM) inom den offentliga 

sektorn vilket innebar att styrmetoder från den privata sektorn applicerades på offentliga 

verksamheter (Molander, 2017). Begrepp som avreglering, resultatstyrning, effektivitet 

och produktivitet introducerades som ett försök att öka flexibiliteten och effektiviteten 

inom den offentliga sektorn (Hood, 1995; Molander, 2017) då den tidigare ansetts vara 

ineffektiv, stel och trögrörlig (Hood, 1991; Sundin & Kovalainen, 2012). Sedan 

införandet av NPM har en marknadisering skett vilket lett till att den offentliga sektorns 

funktion som välfärdsproducent har minskat då kundvalsmodeller införts och privata 

aktörer har bjudits in till att konkurrera på samma marknader som offentliga 

verksamheter. Marknadiseringen skedde bland annat för att den offentliga sektorn 

ansågs ha växt sig allt för stor, samt för att det förutspåddes att den ökade konkurrensen 

skulle leda till högre kvalité, ökad kundnöjdhet, minskade kostnader, mindre byråkrati 

samt ökad tillgänglighet (Bergmark & Fritzell, 2007; Molander, 2017). Molander 

(2017) menar att utbildningsväsendet har genomgått särskilt stora förändringar som en 

följd av NPMs ökade inflytande i den offentliga sektorn. Kommunaliseringen, 

friskolereformen, det fria skolvalet och skolpengen är några exempel på förändringar 

som påverkat skolan och dess organisation sedan slutet av 1980-talet (ibid.).  

 
Kommunaliseringen skedde 1989 och innebar att det kommunala ansvaret gällande 

skolan växte från att tidigare ha varit ett ansvarsområde för staten (Bergmark & Minas, 

2007). Ökat kommunalt handlingsutrymme skulle leda till större professionellt ansvar 

och ökad lokal anpassning då staten tidigare ansågs vara dålig på att anpassa 

undervisningen efter de förändringar som skedde på lokal nivå i samhället (Molander, 
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2017; Sveriges Kommuner och Landsting, 2011). Friskolereformen samt det fria 

skolvalet infördes år 1992 och innebar fri etableringsrätt för skolans numera flera 

huvudmän, samt möjlighet för eleverna att själva välja vilken skola de ville gå på 

(Skolvalet, u.å.). Intentionen med friskolereformen var, förutom ökad valfrihet för 

föräldrar och elever, att skapa effektivare resursanvändning, öka det medborgerliga 

inflytandet samt öka kvalitén och mångfalden på undervisningen (Prop. 1991/92:95). 

För att finansieringen av friskolorna skulle bli rättvis infördes skolpengen. Skolpengen 

betalas av kommunen där eleven är folkbokförd och innebär en viss summa pengar som 

varje elev får med sig till den skola han eller hon väljer och är tänkt att täcka 

undervisning, skolmåltider samt övriga elevavgifter. På så sätt finansierar skolan sin 

verksamhet genom skolpengen (Skolverket, 2012b). 

 
Friskolereformen och det fria skolvalet innebar att skolan konkurrensutsattes vilket 

ledde till en förändrad marknadssituation för den kommunala gymnasieskolan. Den 

marknadsform som uppstår när välfärdstjänster konkurrensutsätts kan definieras som en 

kvasimarknad vilken skiljer sig från en kommersiell marknad i flera avseenden (Le 

Grand, 1991), bland annat genom att konsumenternas (i.e. eleverna och föräldrarna) 

köpkraft representeras av en redan bestämd skolpeng och konsumenterna representeras 

av ett ombud (i.e. en förälder).  

 
Sammanfattningsvis kännetecknar Skolverket den svenska skolmarknaden idag enligt 

följande: “1) offentliga och enskilda huvudmän är tillåtna, 2) elever har en långtgående 

rätt att välja mellan olika huvudmäns utbud samt 3) elevers val avgör fördelningen av 

ekonomiska resurser vilket ger upphov till en konkurrenssituation mellan olika skolor”. 

(Skolverket, 2012b:8). 

1.1.2 Institutionell	  förändring	  

De senaste decenniernas skolreformer har medfört att skolan blivit en del av en 

marknadslogik då de idag konkurrerar på en marknad från att tidigare varit ett monopol 

och därmed endast tillhört den offentliga logiken (Brunsson, 1994). Detta beskriver vi i 

denna uppsats som en institutionell förändring. Denna förändring kan innefatta 

oförenliga krav från de olika logikerna som organisationen måste hantera för att vinna 

konkurrensfördelar och överleva på marknaden vilket vi i uppsatsen benämner 

institutionell komplexitet (Greenwood & Hinings, 1996). 
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Greenwood et al. (2011) förklarar institutionella logiker som de övergripande 

uppsättningar av principer som reglerar tolkningen av den organisatoriska verkligheten, 

vad som inom organisationen är ett lämpligt beteende samt hur framgång uppnås inom 

institutionen. Dessa logiker kan med andra ord ses som en förklaring av organisationers 

sätt att verka.  

 
Den offentliga logiken skiljer sig från marknadslogiken inom framförallt två områden: 

skolproducenternas drivkrafter och dess olika grader av öppenhet (Molander, 2017). 

Molander (2017) menar att privata aktörer i huvudsak drivs av målet att generera 

maximal avkastning på investerat kapital medan offentliga aktörer har i uppdrag att 

inom en given budgetram åstadkomma en så god välfärd åt så många som möjligt med 

hänsyn till komplicerade och ibland motstridiga krav på demokrati, rättssäkerhet och 

effektivitet. Drivkrafterna inom den privata sektorn handlar således ofta om att 

tillfredsställa de egna behoven medan drivkrafterna inom den offentliga sektorn ofta har 

en mer altruistisk karaktär (Molander, 2017; Brunsson, 2009). 

 
Förutom de olika drivkrafterna skiljer sig även förutsättningarna åt inom de olika 

sektorerna, dels på grund av sektorernas olika krav på öppenhet men också på grund av 

de olika normsystem som de omfattas av. Den offentliga sektorn måste förhålla sig till 

offentlighetsprincipen och meddelarskyddet medan den privata sektorn skyddas av 

kommersiell sekretess (Molander, 2017). Den offentliga logiken innefattar även ett 

normsystem som inkluderar sex fundamentala värden: demokrati, objektivitet, legalitet, 

fri åsiktsbildning, respekt för likabehandling och frihet samt effektivitet och service 

(ibid). Det finns ingenting i marknadslogiken som tvingar privata aktörer att förhålla sig 

till detta normsystem även om de måste förhålla sig till de föreliggande lagar och regler 

som existerar inom området de är verksamma. I en vinstdrivande verksamhet kommer 

det offentliga normsystemet alltid vara utsatt för ett tryck då marknadslogiken syftar till 

att minimera kostnader (Molander, 2017) vilket på så sätt kan leda till svårigheter att 

kombinera dessa två logiker, bland annat på grund av dess motsättningar (Raynard, 

2016).  

 
Kombinationen av marknadslogiken och den offentliga logiken som en följd av de 

reformer som skolan utsatts för menar Brunsson (1994) har gett upphov till en 

institutionell komplexitet då de två logikerna måste hanteras inom en och samma 
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organisation. Gymnasieskolorna tvingas idag konkurrera på en kommersiell marknad 

där samhällets och Skolverkets mål gällande kvalité på utbildningen inte är de som styr 

utbud och efterfrågan, istället är det elevernas tolkning av kvalité som är avgörande 

(Olsson, 2016). Vidare kan en institutionell oklarhet uppstå i organisationer som 

anpassat sig till förändringar i dess omgivning vilket Brunsson (2009) menar kan 

utmana organisationens institutionella tillhörighet.  

1.1.3 Marknadsföringens	  roll	  

Marknadiseringen av skolan har skapat ett behov för den kommunala gymnasieskolan 

att marknadsföra sig då det idag råder konkurrens om elever och medförande skolpeng. 

Behovet av marknadsföring är ett exempel på hur den kommunala skolan måste anpassa 

och förhålla sig till marknadslogiken trots att verksamheten drivs i kommunal regi.  

 
Marknadsföringen har till uppgift att kommunicera varför den egna organisationen är 

bättre än sina konkurrenter genom att framhäva sina konkurrensfördelar och på så sätt få 

eleven att välja den aktuella skolan (Kotler, Armstrong & Parment, 2013). Behovet av 

marknadsföring är relativt nytt då skolan innan konkurrensutsättningen, det fria 

skolvalet och införandet av skolpengen inte aktivt behövde arbeta med att attrahera nya 

elever eftersom närhetsprincipen rådde och eleverna per automatik blev registrerade på 

den närmast liggande skolan om inga speciella omständigheter förelåg (Skolverket, 

2016). Idag däremot får marknadsföringen en avgörande roll eftersom skolan är 

beroende av den skolpeng som varje elev medför för att kunna bedriva sin verksamhet 

(Vlachos, 2011).  

 
För att vinna konkurrensfördelar på marknaden och lyckas med sin marknadsföring 

måste skolan vara medveten om elevernas uppfattning och preferenser kring kvalité då 

det enligt Olsson (2016) är eleverna som bär tolkningsföreträdet av vad som är kvalité 

på marknaden (Kotler, Armstrong & Parment, 2013; Olsson, 2016). Detta är i enlighet 

med vad marknadslogiken förespråkar då efterfrågan är det som styr utbudet (Brunsson, 

2009). Dock har det visat sig att elever tenderar att premiera icke akademiska faktorer 

över akademiska faktorer vid val av skola vilket öppnar upp för en målkonflikt mellan 

de olika logikerna då den offentliga logiken premierar de akademiska faktorerna vilket 

marknadslogiken nödvändigtvis inte gör (Brunsson, 2009). Molander (2017) menar att 
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generositet i betygsättning har varit ett huvudinstrument i skolornas marknadsföring 

vilket är ett exempel på hur marknadskrafterna har styrt marknadsföringen.  

 
Vidare måste även informationen som kommuniceras genom marknadsföringen vara 

korrekt och komplett för att marknaden ska fungera väl enligt Bartlett och Le Grand 

(1993). Olsson (2016), Vlachos (2011) och Molander (2017) har dock konstaterat att det 

råder en informationsasymmetri på skolmarknaden där producenterna av tjänsten (i.e 

skolaktörerna) har informationsövertaget då kvalitetsbegreppet är mångfacetterat samt 

svårt att mäta. Svårigheten att mäta utbildningskvalité i akademiska termer förstärker 

marknadsföringens inflytande gällande att attrahera elever. Detta gäller även om 

eleverna skulle premiera akademiska faktorer framför icke akademiska, vilket försvårar 

möjligheterna för elever och föräldrar att fatta ett välgrundat beslut gällande elevens 

framtid (Vlachos, 2011).  

 
Ytterligare en komplex situation som ger upphov till målkonflikter uppstår kring 

marknadsföringen då Kotler, Armstrong och Parment (2013) menar att traditionell 

marknadsföring har en tydlig uppgift att rikta in sig på en särskild målgrupp och därmed 

exkludera andra grupper medan det ingår i skolans uppdrag att vara öppen för alla 

(Skolvalet, u.å). Då marknadslogiken drivs av maximal avkastning på investerat kapital 

finns det enligt Molander (2017) risk att aktörer utnyttjar sitt informationsövertag 

gentemot skolväljande familjer och strategiskt attraherar de mest lönsamma eleverna. 

Brunsson (2009) gör en tydlig distinktion mellan marknadslogiken och den offentliga 

logiken i detta avseende då han skriver att marknadslogiken utgår från att konsumenten 

fritt får välja aktör likväl som aktören fritt får välja kund, medan organisationer enligt 

den offentliga logiken inte kan ignorera vissa medborgare eller behov även om de är 

olönsamma, ospecifika eller motsägelsefulla.  I dagsläget är den kommunala skolan en 

del av båda logikerna och behöver hantera dess motstridigheter och den föreliggande 

institutionella komplexiteten som kombinationen innebär (Raynard, 2016).  

 
Waeraas (2015) menar att kommuner i alla tider ställts inför oförenliga krav men att 

denna spänning blivit starkare och mer komplex på grund av den konkurrens som 

marknadiseringen inneburit. Han beskriver konflikten mellan likhetskravet och kravet 

på olikhet som en förlängning av denna komplexitet då kommuner (och kommunala 

gymnasieskolor) idag tvingas hävda sin olikhet mot dess konkurrenter i sin 



    

 

8 

marknadsföring för att vinna konkurrensfördelar. Detta menar han är komplext då det 

finns ett likhetskrav på kommuner att de enligt den offentliga logiken ska vara lik andra 

kommuner och även erbjuda likvärdig utbildning. 

 
Marknadsföringsarbetet kräver också resurser vilket tillför en ytterligare dimension av 

den institutionella komplexiteten då den kommunala skolan har begränsade resurser, 

både i form av tid och av pengar. Då skolpengen inte är avsedd att täcka 

marknadsföringskostnader innebär det att skolan måste omfördela pengarna och ta från 

något av det skolpengen är avsedd för (Skolverket, 2012b; Olsson, 2016). Skolan måste 

göra denna prioritering av resurser trots att det är oklart vilken inverkan 

marknadsföringsinsatserna har på elevens val av skola (Olsson, 2016). Denna oklarhet 

innefattar ett dilemma för den kommunala skolan eftersom den är en del av den 

offentliga logiken vilket innefattar ett ansvar att effektivt förvalta skattemedlen 

(Bergmark & Fritzell, 2007).  

1.1.4 Organisationsförändring	  i	  offentlig	  sektor	  

Att införa marknadsföring som en ny arbetsuppgift inom den kommunala 

gymnasieskolan innebär en förändring för organisationen då marknadsföringen behöver 

integreras och bli en del av den ordinarie verksamheten (Brunsson, 2009). Offentliga 

organisationer anses ofta vara stela och trögrörliga när det kommer till förändring vilket 

till viss del har att göra med strukturen på verksamheten då den sträcker sig hela vägen 

från lokal- till nationell nivå (Sundin & Tillmar, 2008). Detta gör beslutsprocesserna 

långa då de beslut som tas måste förankras i de lagar och regler som kommunala 

verksamheter tvingas förhålla sig till (ibid). Även den öppenhet som 

offentlighetsprincipen kräver gör att beslutsprocesserna blir längre då de beslut som 

fattas inom organisationen tydligt måste motiveras både för interna och externa parter 

(ibid). Denna öppenhet resulterar ofta i skilda uppfattningar som kan ge upphov till 

målkonflikter vilket försvårar en målkongruent förändringsprocess (Greenwood & 

Hinings, 1996). Kommunala verksamheter måste även underkasta sig 

upphandlingstvång enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) vilket också bidrar till 

sektorns anpassningströghet (Olsson, 2016). 

 
Att arbeta med förändring inom offentliga organisationer innebär ofta större utmaningar 

än i privata organisationer då offentliga organisationer hela tiden måste bejaka behov 
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från flera intressenter och inte enbart kan se till den egna organisationens intresse 

(Boyne, 2000; Brunsson, 2009). Vidare beskriver Sundin & Tillmar (2008) kommuner 

som konglomerat bestående av många organisationer som ofta har konkurrerande mål 

vilket kan försvåra förändringsarbetet då Pettigrew och Whipp (1991) menar att 

samstämmighet är viktigt för att nå en lyckad organisationsförändring.  

 
Ytterligare en utmaning gällande förändringar inom den offentliga sektorn är att de 

övergripande målen i första hand sätts av politiker och inte av enhetschefer vilket enligt 

Boyne (2000) kan medföra en viss otydlighet. Denna otydlighet kan hämma en 

målkongruent och framgångsrik förändringsprocess (Anthony & Govindarajan, 2007). 

Le Grand (1991) menar även att den offentliga sektorn är utsatt för oklarhet kring roller 

då det finns en komplexitet i dessa organisationer och Davidson (1990) skriver att 

oklara roller kan skapa stress och konflikter om det är otydligt hur arbetsuppgifter ska 

fördelas. Morin, Wester och Widell (2003) skriver att rektorer är speciellt utsatta för 

denna oklarhet då beslut om förändringar kan komma både från politiker och från 

förvaltningschefer vilket skapar en otydlighet kring rektorns roll. Även lärarnas roll har 

blivit allt mer oklar då Aili och Brante (2007) konstaterar fokus i läraryrket har flyttats 

från undervisning till andra områden.  
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1.2 Problemformulering	  	  

Den historiska tillbakablicken visar att skolan under de senaste decennierna har 

genomgått en omfattande omvandlingsprocess där konkurrensutsättningen av skolan 

medfört ett behov för den kommunala skolan att marknadsföra sig. Förklaringen till att 

marknadsföringen nu fått en mer betydande roll ligger i att skolorna aktivt måste arbeta 

med marknadsföring för att attrahera nya elever då skolan är beroende av den skolpeng 

som varje elev medför för att kunna finansiera sin verksamhet. (Skolverket, 2012b; 

Molander, 2017) 

 
Det nya behovet att arbeta med marknadsföring har uppstått som en följd av den 

institutionella förändring som skett i och med marknadiseringen då skolan blev en del 

av marknadslogiken från att tidigare endast ha varit en del av den offentliga logiken. De 

två institutionella logikerna som skolan idag är en del av präglas av motstridigheter 

gällande förhållningssätt, krav och förväntningar som de ska sträva efter att uppnå. Den 

offentliga logiken förespråkar exempelvis öppenhet och drivs av icke ekonomiska 

drivkrafter medan marknadslogiken inte har samma krav på öppenhet och ofta drivs av 

ekonomiska drivkrafter istället. (Molander, 2017; Brunsson, 2009) 

 
Den institutionella förändringen innebär att dessa två logiker numera tvingas 

samexistera då den kommunala skolan alltid kommer vara en del av den offentliga 

logiken på grund av det offentliga ansvaret som grundas i lagar och regler som inte går 

att förhandla bort (Molander, 2017), samtidigt som de måste förhålla sig till 

marknadslogiken i och med den marknadisering som skett. Detta trots att dessa logiker 

kan ses som konkurrerande. Komplexiteten som uppstår i och med kombinationen av 

två institutionella logiker benämner Greenwood et al. (2011) som institutionell 

komplexitet. Denna komplexitet innefattar vissa utmaningar som Raynard (2016) samt 

Greenwood och Hinings (1996) menar är viktiga för organisationer att hantera för att 

kunna anpassa sig till den nya institutionella kontexten och därmed vinna 

konkurrensfördelar på marknaden. 

 
Hur den institutionella komplexiteten tar sig uttryck och vilka utmaningar den medför 

för organisationen kan se olika ut beroende på i vilken utsträckning den enskilda 

organisationen tvingas till eller väljer att förhålla sig till de krav och förväntningar som 

förespråkas av de olika institutionella logikerna (Greenwood et al. 2011; Brunsson, 
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2009). Vi vill därför undersöka vilka organisatoriska utmaningar som komplexiteten i 

att kombinera marknadslogiken och den offentliga logiken innebär för den kommunala 

skolan i deras marknadsföringsarbete. Utmaningarna i att hantera denna komplexitet i 

och med den institutionella förändring som skett är vidare intressant att studera då 

offentliga organisationer ofta kännetecknas av målkonflikter och trögrörlighet när det 

kommer till organisationsförändringar vilket vi anser tillför ytterligare en dimension av 

komplexitet då det krävs någon grad av organisationsförändring för att anpassa sig till 

den nya kontexten (Sundin & Kovalainen, 2012; Greenwood & Hinings, 1996). 

 
Brunsson (1994) har konstaterat att den institutionella komplexiteten blivit allt mer 

vanligt förekommande och svårhanterlig för offentliga organisationer, vilket belyser 

vikten av att studera utmaningarna i marknadsföringsarbetet utifrån den institutionella 

komplexiteten som den kommunala skolan konfronteras med idag. Tidigare forskning 

kring institutionell komplexitet utgår ifrån att flera konkurrerande institutionella logiker 

endast kan samexistera temporärt under en kortare övergångsperiod där den 

framträdande logiken byts ut mot en annan framträdande logik (Yu, 2015). Dock menar 

Raynard (2016) att det är möjligt för flera institutionella logiker att samexistera i en 

organisation och att det är avgörande för organisationens överlevnad i dagens komplexa 

sociala sammanhang som ofta kräver organisatoriska idéer från flera olika logiker. Det 

är därför viktigt att öka kunskapen kring hur den kommunala gymnasieskolan hanterar 

samexistensen av de olika institutionella logikerna och vilka utmaningar de upplever i 

och med denna hantering då de alltid kommer vara en del av både marknadslogiken och 

den offentliga logiken. 

 

Vidare har även Molander (2017) och Hartman (2011) tydligt belyst avsaknaden av 

vetenskaplig kunskap gällande skolreformernas effekter, vilket motiverar aktualiteten av 

denna studie ytterligare. Effekterna vi är ute efter att studera är alltså den institutionella 

komplexiteten och de organisatoriska utmaningarna som den institutionella 

förändringen gett upphov till för den kommunala skolan. Vi avser att undersöka hur den 

institutionella komplexiteten tar sig uttryck i marknadsföringsarbetet då behovet av 

marknadsföring är relativt nytt och samtidigt centralt i frågan om skolans existens. 

Därmed blir förståelsen för dessa utmaningar ett viktigt kunskapsbidrag. 
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1.3 Syfte	  

Syftet med denna studie är att bidra med ökad kunskap om hur den institutionella 

komplexiteten tar sig uttryck i marknadsföringsarbetet i den kommunala 

gymnasieskolans kontext. 

1.4 Frågeställningar	  

• Vilka organisatoriska utmaningar har den institutionella komplexiteten medfört 

för den kommunala gymnasieskolan I marknadsföringen? 

• Hur hanterar den kommunala gymnasieskolan den institutionella komplexiteten 

I marknadsföringsarbetet? 

1.5 Kunskapsbidrag	  

Hartman (2011) har konstaterat att det finns många vetenskapliga kunskapsluckor 

gällande effekterna av konkurrensutsättningen. Även Molander (2017) har nyligen 

belyst denna avsaknad av kunskap trots att det snart gått över 20 år sedan 

konkurrensutsättningen av skolan skedde. Därmed vill vi med denna studie bidra med 

en ökad kunskap om konkurrensutsättningens effekter i den kommunala 

gymnasieskolans kontext då utbildningsväsendet genomgått särskilt stora förändringar 

(Molander, 2017). Detta gör vi genom att studera hur den institutionella komplexiteten 

tar sig uttryck i marknadsföringsarbetet och vilka utmaningar den medför för 

organisationen, samt hur dessa hanteras. Med detta hoppas vi kunna bidra till en grund 

för vidare forskning samt stimulera intresset för kommunforskning.  

1.6 Avgränsning	  

Vi har valt att avgränsa oss till att endast titta på den kommunala skolan och inte den 

privata då den institutionella komplexiteten tydligast tar sig uttryck i den kommunala 

skolan eftersom den tidigare endast varit en del av den offentliga logiken men nu även 

konfronteras med marknadslogiken. Vidare anser vi att den kommunala skolan står 

inför större utmaningar i att hantera logikernas samexistens på grund av dess struktur 

och de normer som existerar inom organisationen vilket motiverar valet ytterligare.  
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Då vi avser att operationalisera syftet genom att studera hur den institutionella 

komplexiteten tar sig uttryck i marknadsföringsarbetet i den kommunala skolans 

kontext har vi valt att endast studera gymnasieskolan då konkurrensen är som mest 

påtaglig på den marknaden vilket ger marknadsföringen en framträdande och betydande 

roll i organisationen (Skolverket, 2012b; Molander, 2017). Att studera den 

institutionella komplexiteten med utgångspunkt i marknadsföringsarbetet motiveras av 

att marknadsföringen är en effekt av den institutionella förändringen och en produkt av 

marknadslogiken vilket gör att vi kommer åt att studera mötet mellan logikerna på ett 

konkret sätt.  

 

Vi kommer inte att göra någon jämförande studie mellan kommunala och fristående 

skolor och vi kommer heller inte att gå in konkurrensutsättningens positiva respektive 

negativa effekter, inte heller effekter gällande kvalité eller kostnader. Det är 

medarbetarnas upplevelser av utmaningar i marknadsföringsarbetet utifrån den 

institutionella komplexiteten som står i fokus i denna studie.  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



    

 

14 

2 Metod	  	  
I detta kapitel presenteras och motiveras de metodval som gjorts under arbetets gång. 

Nedan figur visar även en övergripande bild på metodavsnittets disposition för att på ett 

enkelt och överskådligt sätt kunna följa processen.  

 

Figur 1 - Sammanfattning av metodavsnittet 

2.1 Vetenskapligt	  förhållningssätt	  

2.1.1 Kunskapssyn	  

Den epistemologiska frågeställningen avgör vad som betraktas som acceptabel kunskap 

inom den vetenskapliga forskningen och klargör därmed studiens kunskapssyn (Bryman 

& Bell, 2005). De två vanligaste synsätten inom den epistemologiska kunskapsteorin är 

positivism och hermeneutik. Positivismen syftar till att finna regelbundenheter och 

kausaliteter för att sedan landa i att något kan förutsägas. Positivismen strävar även efter 

att koppla bort all subjektivitet och istället se situationen ur ett objektivt perspektiv. 

Hermeneutiken utgår istället från att skapa en djupare förståelse och söka efter betydelse 

genom att översätta, förtydliga och klargöra situationen. Inom hermeneutiken handlar 

det inte om att beskriva världen som den är, utan hur den uppfattas. Den hermeneutiska 

kunskapssynen har med andra ord ett mer subjektivt förhållningssätt som innebär att 
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tolkningen av meningsfulla föremål är central (Bryman, 1997). Genom detta kan det 

konstateras att vår studie har en tydlig hermeneutisk karaktär då undersökningen utgår 

från medarbetarnas upplevelser av de utmaningar som den institutionella komplexiteten 

har medfört vilket gör medarbetarna till centrala studieobjekt för att öka förståelsen för 

hur den institutionella komplexiteten tar sig uttryck och hanteras inom organisationen. 

2.1.2 Vetenskapligt	  perspektiv	  

Vidare har ett fenomenologiskt perspektiv valts vilket ligger inom ramen för det 

hermeneutiska synsättet (Bryman & Bell, 2005). Det fenomenologiska perspektivet tar 

sin utgångspunkt i intresset av fakta av subjektiv karaktär och intresset av uppfattningar 

och upplevelser av ett visst fenomen (Justesen & Mik-Meyer, 2011) vilket stämmer 

överens med den aktuella undersökningens syfte. Det fenomen vi vill undersöka är den 

institutionella komplexiteten som uppstått när gymnasieskolan gått från att endast vara 

en del av den offentliga logiken till att nu även vara en del av marknadslogiken. Detta 

fenomen valdes för att uppnå studiens syfte och därmed bidra med ökad kunskap om 

hur den institutionella komplexiteten tar sig uttryck i marknadsföringsarbetet i den 

kommunala skolan och vilka utmaningar den medför i marknadsföringsarbetet. För att 

bidra med denna kunskap är medarbetarnas egna upplevelser och tolkningar av de 

organisatoriska utmaningarna som den institutionella komplexiteten medför central.  

 

Ett fenomen kan upplevas på olika sätt, varför vi valt att studera fenomenet utifrån flera 

medarbetares perspektiv. Respondenterna i undersökningen har alla olika befattningar i 

organisationen och upplever därmed den institutionella komplexiteten som behovet av 

marknadsföring inneburit på olika sätt. Valet att studera fenomenet utifrån olika 

perspektiv anser vi ger studien en djupare och bredare förståelse för de organisatoriska 

utmaningar som fenomenet har inneburit. (Justesen & Mik-Meyer, 2011).  

2.1.3 Förförståelse	  och	  egna	  erfarenheter	  

Svensson & Starrin (1996) menar att undersökningens resultat påverkas av forskarnas 

förförståelse för det som ska undersökas, deras kunskapssyn och egna erfarenheter. Av 

den anledningen är det viktigt att belysa vår förförståelse för det valda ämnet då den 

ligger till grund för tolkningen av den subjektiva datan som vår undersökning har 

genererat (ibid.). I denna undersökning anses vår förförståelse vara en tillgång som har 

bidragit till undersökningens resultat på ett positivt sätt. Vi har en bakgrund inom fältet 
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strategi och styrning samt ett intresse för organisatoriska frågor i allmänhet och 

organisationsförändringar i synnerhet. Förförståelsen gällande organisationsfrågor och 

organisationsförändringar anses varit en tillgång för undersökningen då den underlättat 

insamlingen av relevant data och teori kring det valda fenomenet. Den tidigare 

kunskapen kring offentliga marknader och mer specifikt om skolmarknaden var 

däremot begränsad innan arbetet med undersökningen påbörjades. En viss insikt i den 

kommunala gymnasieskolan fanns då en av oss tidigare arbetat på en gymnasieskola. 

Enligt Svensson och Starrin (1996) finns det både fördelar och nackdelar gällande 

forskares förförståelse. En god förförståelse menar de kan vara en fördel då forskaren 

snabbare kan sätta sig in i ämnet och söka efter relevant data snabbt. Nackdelen kan 

istället vara att forskaren kan gå in arbetsprocessen med en förutbestämd uppfattning 

och dra förhastade slutsatser kring det insamlade datamaterialet. I denna undersökning 

kan ena författarens relation till den kommunala gymnasieskolan haft en inverkan på 

tolkningen och analysen av det insamlade datamaterialet men denna risk har reducerats 

då den andra författaren inte haft någon relation alls till den kommunala 

gymnasieskolan. Vi har även haft ett kritiskt förhållningssätt till vår egna förförståelse 

under hela undersökningsprocessen vilket Svensson och Starrin (1996) betonar vikten 

av.  

2.2 Forskningsansats	  

Till denna undersökning har en kvalitativ ansats valts. Vid kvalitativa undersökningar 

fokuserar analys och datainsamling ofta på ord snarare än på kvantifiering av siffror 

som ofta är fallet vid kvantitativa undersökningar. Att fokusera analys och 

datainsamling på ord anser vi passar bra ihop med det valda vetenskapliga 

förhållningssättet, samt med undersökningens syfte. Kvalitativa undersökningar 

karaktäriseras av skapandet av en djupare förståelse för livsvärlden hos en grupp eller 

individ vilket vanligtvis innebär att ett rikt och empiriskt material samlas in (Bryman & 

Bell, 2011). Då förståelse för individens livsvärld eftersöks, i detta fall förståelsen för 

livsvärlden som beskrivs av olika medarbetare inom organisationen, är det möjligt att 

särskilja och urskilja varierande handlingsmönster vilket är lämpligt för denna studies 

syfte (ibid.). Valet att genomföra en kvalitativ studie fastställdes tidigt i arbetets gång 

och var självklart för oss då vi eftersträvar en djupare förståelse för de organisatoriska 

utmaningar som den kommunala gymnasieskolan står inför med utgångspunkt i den 
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föreliggande institutionella komplexitet som behovet av marknadsföring har lett till. 

Ytterligare en anledning till varför en kvalitativ ansats valts är då vi intresserar oss för 

olika medarbetares egna upplevelser och beskrivningar av fenomenet där deras egna ord 

är av intresse. Hade vi istället använt oss av en kvantitativ ansats anser vi att vi inte 

kommit åt den subjektiva fakta som vi intresserade oss för då den kvantitativa 

forskningsansatsen representerar ett helt annat sätt att utföra undersökningen på där den 

insamlade datan kvantifieras till ett resultat bestående av siffror vilket för vår del skulle 

innebära att vi går miste om flera nyanser av fenomenet som vi vill nå med vår 

undersökning (Bryman & Bell, 2003). Att mäta upplevelser och känslor i siffror är svårt 

varför valet att genomföra undersökningen med en kvalitativ ansats motiveras 

ytterligare (ibid.).  

 

Vidare anser vi att studien har en explorativ karaktär då syftet med undersökningen är 

att generera ny kunskap genom att öka insikterna och kännedomen kring den 

institutionella komplexiteten i den kommunala gymnasieskolans kontext. Det 

övergripande målet med explorativa undersökningar är enligt Bryman (2011) att 

kartlägga de områden som kräver vidare forskning. Den aktuella studien kan ses som en 

förberedande undersökning eftersom det valda fenomenet tidigare är ostuderat i den 

kommunala skolans kontext. Undersökningen kommer på så sätt att generera ett 

underlag för framtida forskning med möjlighet att precisera forskningsproblemet 

ytterligare. Detta innebär att utgångspunkten för studien varit teori- och 

hypotesutvecklande snarare än teori- och hypotesprövande (Bryman, 2011; Jacobsen, 

2002).  

2.3 Angrepssätt	  

För att beskriva relationen mellan en studies teori och empiri finns det två huvudsakliga 

angreppssätt, det deduktiva och det induktiva (Bryman & Bell, 2003). Utgångspunkten 

för det induktiva angreppssättet är att teorin uppstår som ett resultat av forskningen och 

generella slutsatser kring resultatet dras av den empiri som undersökningen genererat. 

Observationer och resultat ligger således till grund för teorin. Det deduktiva 

angreppssättet utgår istället från att teorin ligger till grund för resultatet och att 

relationen däremellan är linjär. Med utgångspunkt för vad som är känt av forskaren 
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sedan tidigare inom ett visst område, både teoretiskt och empiriskt och även 

förhållandet däremellan, skapar denne en hypotes som ska testas empiriskt (ibid.). 

 

De flesta studier har inslag av både deduktiva och induktiva angreppssätt då det ofta är 

svårt att göra en tydlig distinktion mellan dem. En kombination av det deduktiva och det 

induktiva angreppssättet benämner Bryman och Bell (2003) som ett iterativt 

angreppssätt. Vid användandet av det iterativa angreppssättet pendlar forskaren mellan 

teori, observationer och resultat genom hela undersökningsprocessen vilket ger 

forskaren möjlighet att samla in ytterligare information efter att teoretiska reflektioner 

skett kring den empiriska datan (Bryman & Bell, 2011). Ett iterativt angreppssätt har 

valts då det gett oss möjligheten att under arbetets gång förändra och anpassa 

undersökningen för att få ett så bra resultat som möjligt. Vi tog ett avstamp i existerande 

teorier och modeller inom organisationsteori och marknadsföring för att testa dem mot 

verkligheten. Motiveringen till varför teorier inom just dessa områden har valts är då 

undersökningen syftar till att bidra med ökad kunskap kring de utmaningar den 

kommunala gymnasieskolan står inför i och med den institutionella förändringen som 

genomgåtts vid mötet av den offentliga logiken och marknadslogiken då 

marknadsföringen fått en mer betydande roll inom den kommunala gymnasieskolan. 

Även om den teoretiska referensramen inte inkluderar teorier som rör marknadsföring 

har det ändå varit till hjälp att ha en grund att stå på gällande marknadsföring och dess 

funktion i organisationen. Efter att vi inhämtat empiri fortsatte vi att vidare söka efter 

teoretiska utgångspunkter för att sedan modifiera och anpassa den teoretiska 

referensramen för att den på ett bättre sätt skulle kunna svara på de frågeställningar som 

formulerats och därmed uppnå syftet med undersökningen (Bryman & Bell, 2011). 

2.4 Forskningsdesign	  

Vi har valt att genomföra en fallstudie som enligt Abercrombie et al. (refererad i 

Flyvbjerg 2003, 185) definieras som en detaljerad undersökning av en specifik klass av 

fenomen (Flyvbjerg, 2003). Vidare beskrivs ett fall som en organisation, en plats, en 

händelse eller en person där målet är att studera och belysa unika drag på ett ingående 

sätt hos det valda fallet (Bryman & Bell, 2011).  
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En fallstudie som undersökningsdesign stämmer väl överens med vårt fenomenologiska 

perspektiv då vi eftersträvar förståelse för ett fenomen, det vill säga den institutionella 

komplexiteten som konkurrensutsättningen medfört för den kommunala 

gymnasieskolan då den idag konfronteras med marknadslogiken från att tidigare endast 

varit en del av den offentliga logiken. Flyvbjerg (2003) menar att en fallstudie är 

nödvändig för att skapa djupgående förståelse för komplicerade frågor samtidigt som 

den möjliggör en djupgående undersökning av företeelser som vid användandet av 

andra vetenskapliga metoder kanske inte hade visat sig. Vid en fallstudie intresserar sig 

forskaren för vad som händer i den aktuella miljön samtidigt som förklaringar till varför 

dessa händelser inträffar eftersöks (Denscombe, 2014) vilket Scott (2008) anser är 

viktigt för att generera kontextberoende kunskap. Lundahl (2002) menar att förståelsen 

för vad som sker på lokal nivå inom skolan är viktig då centrala strategier och 

lösningsförslag som tidigare omfattat den svenska skolan har blivit alltmer bristfälliga 

att skapa den förändringsdynamik som krävs för att lösa de uppstående problem på lokal 

nivå med hänsyn till den lokala kontexten. Då organisationer skiljer sig åt upplevs 

därmed händelser i omgivningen olika av de olika individerna som arbetar inom 

organisationen vilket gör det viktigt att studera flera olika fall för att generera bred 

kunskap om det specifika fenomenet (Scott, 2008). Då organisationsförändring inom 

offentliga verksamheter är komplex på flera sätt krävs en djupgående undersökning av 

fenomenet för att kunna generera ett kunskapsbidrag gällande den institutionella 

komplexiteten (Boyne, 2000; Sundin & Tillmar, 2008). Vidare saknas tidigare forskning 

kring fenomenets effekter i den kommunala gymnasieskolans kontext varför valet att 

göra en fallstudie motiveras ytterligare (Hartman, 2011; Molander, 2017). 

              

Bryman och Bell (2003) skiljer på tre olika typer av fall som enligt Yin (refererad i 

Bryman & Bell, 2003) kan definieras som det kritiska eller det avgörande fallet, det 

unika fallet och det informationsrika eller det avslöjande fallet. Vid det kritiska eller det 

avgörande fallet utgår forskaren från en angiven hypotes. Ett specifikt fall väljs ut och 

med hjälp av det valda fallet kan hypotesen testas för att avgöra om den bör förkastas 

eller inte. Det unika fallet används ofta vid extrema eller kliniska studier. Det 

informationsrika eller det avgörande fallet utgörs av att forskaren har möjlighet att 

observera företeelser som tidigare varit utom räckhåll för vetenskapliga studier. Dock 

menar Yin (refererad i Bryman & Bell, 2003) att de flesta fallstudier kan definieras som 
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det informationsrika eller det kritiska fallet även om företeelsen som undersöks inte är 

helt outforskad (Bryman & Bell, 2003). 

 

Då vår studie har en explorativ karaktär, vilket innebär att vi vill generera ny kunskap 

inom ett område som är relativt outforskat passar det informationsrika fallet för vår 

undersökning då det informationsrika fallet kännetecknas av att fenomenet tidigare är 

outforskat eller tidigare varit utom räckhåll för vetenskapliga studier (Yin 1984, 

refererad i Bryman & Bell 2003). Hartman (2011) och Molander (2017) har konstaterat 

att studiens fenomen är outforskat då de hävdar att det finns en kunskapslucka kring 

konkurrensutsättningens effekter. Då den institutionella komplexiteten uppstått i spåren 

av konkurrensutsättningen anser vi att det informationsrika fallet är motiverat.  

 

Vår kvalitativa ansats med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod har 

bidragit till ett rikt och fylligt datamaterial vilket är centralt för ett informationsrikt fall 

(Yin 1984, refererad i Bryman & Bell 2003). Det informationsrika fallet menar Yin 

(refererad i Bryman & Bell, 203) också kan bidra till att ett helhetsperspektiv kan 

skapas då forskaren försöker få så täckande information som möjligt, vilket passar 

studiens explorativa karaktär.  

2.5 Datainsamlingsmetod	  

För att få in så mycket data som möjligt har datainsamlingen skett på olika sätt. Vi har 

till en början gjort en djupgående litteraturstudie för att sedan följa upp med 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer som primär informationskälla. Genom att 

använda flera källor under analysen uppnås det som Bryman och Bell (2003) kallar för 

triangulering. Triangulering innebär att information analyseras och samlas in från flera 

källor än en för att stärka tillförlitligheten (ibid). Vidare har även internt material från 

den aktuella fallorganisationen använts för att ytterligare bredda det insamlade 

datamaterialet. 

2.5.1 Litteraturstudie	  

Efter att valet att studera den kommunala gymnasieskolan gjorts började vi med att läsa 

om den svenska skolmarknaden och dess karaktärsdrag. Detta att få en övergripande 

bild av skolmarknaden, både den rådande situationen men även historiska händelser. Vi 
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hämtade information från olika forskningsöversikter om den svenska skolmarknaden 

samt från rapporter av Skolverket och Finansdepartementet.  

 

Vidare läste vi även rapporter publicerade av Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL), fackföreningar samt andra ställningstagande intresseorganisationer. Detta för att 

få en ökad förståelse för komplexiteten på marknaden samt för att studera 

komplexiteten från olika perspektiv. Dessa källor har endast använts för att generera 

information till undersökningens bakgrund samt för att skapa oss en egen bild av den 

kommunala skolans aktuella situation.  

 

Efter att vi skapat oss en bild över den kommunala gymnasieskolans organisation och 

dess marknadssituation gjordes sökningar i vetenskapliga databaser för att vidare skapa 

oss en överblick kring det aktuella forskningsläget. De första databassökningarna var 

mycket generella för att senare under processens gång bli mer specifika och inriktade 

mot det teoretiska område som vi valt att lämna vårt teoretiska bidrag till. Databaserna 

som användes för att söka vetenskaplig kunskap var Unisearch, Business Source 

Premier, Google Scholar samt bibliotekskatalogen vid Linköpings Universitet. Efter att 

den empiriska datan samlats in gjordes en kompletterande informationssamling från 

årsredovisningar, styrdokument och utvärderingar från den aktuella fallorganisationen. 

Därefter gjordes ytterligare databassökningar för att hitta ytterligare vetenskapliga 

teorier att komplettera den teoretiska referensramen med för att på ett bättre sätt kunna 

uppfylla undersökningens syfte. 

 

Vi gick från att söka efter teorier kring marknadsföring och konkurrensutsättning till att 

närma oss den institutionella teorin för att sedan landa i den institutionella 

komplexiteten som teoretisk grund för vårt forskningsproblem.  

 

Sökord som använts under databassökningarna är: Marknadsföring, New Public 

Management, konkurrensutsättning av välfärdstjänster, marknadsföring av 

välfärdstjänster, marknadisering, konkurrensutsättningen av skolan, förändringsteorier, 

organisationsförändring, strategisk förändring, målkongruens, rollteori, 

förändringsagenter, marknadslogik, offentlig logik, institutionell teori, institutionell 

problematik, institutionell oklarhet samt institutionell komplexitet. 
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2.5.2 Empirisk	  data	  

För att förstå hur den institutionella komplexiteten tar sig uttryck i den kommunala 

gymnasieskolans marknadsföringsarbete har den primära datan samlats in genom 

djupgående semistrukturerade intervjuer. Bryman och Bell (2011) menar att det vid 

intervjuer är viktigt att betona hur personen som blir intervjuad upplever och förstår 

saker som händer i omgivningen samt vad den intervjuade personen ser som viktigt för 

att förklara och förstå det som händer i sin omgivning. Samtliga intervjuer har 

genomförts ansikte mot ansikte eftersom vi ansåg att vi skulle få ut mest av intervjun 

genom att göra på det sättet. Detta styrks även av Jacobsen (2002) som menar att det är 

lättare att ställa öppna och djupare frågor om forskaren träffar respondenten på riktigt 

jämfört med om intervjun exempelvis skulle skett över telefon. Att kunna se hur 

personen reagerar och uttrycker sig kroppsligt då denne svarar på en fråga kan också 

bidra till resultatet av intervjun vilket forskaren går miste om om intervjuerna inte 

utgörs ansikte mot ansikte (Bryman & Bell, 2003).  

 

De personer som intervjuats har alla olika befattningar inom den kommunala skolan 

vilket var ett strategiskt val av oss då vi ville nå ett helhetsperspektiv gällande den 

institutionella komplexitetens uttryck i organisationens marknadsföringsarbete. 

Respondenterna kontaktades via e – post där de fick lämna en intresseanmälan om 

deltagande. Därefter hölls vidare kontakt via e - post för att lämna mer information om 

den aktuella undersökningen samt för att boka in ett tillfälle för genomförandet av 

intervjun. Totalt sett intervjuades 5 personer. Till varje intervju avsattes cirka en timme 

vardera för att under denna tid gå igenom de frågor som formulerats i intervjuguiden. 

Utrymme fanns för oss att ställa följdfrågor samt för respondenten att på eget initiativ 

dela med sig av det han eller hon ansåg som viktigt. Om det behövdes fanns det även 

möjlighet för intervjun att dra över på tiden vilket inträffade i samtliga fall. Därutöver 

hade vi möjligheten till att efter intervjuerna kontakta samtliga respondenter på nytt för 

att komplettera det empiriska datamaterialet.  

 

Då undersökningen utgår från individens upplevelser, erfarenheter och känslor kring de 

organisatoriska utmaningar som behovet av marknadsföring inneburit ansåg vi att 

personliga intervjuer skulle spegla dessa upplevelser på bästa sätt då vi har möjlighet att 

interagera i samtalet med respondenterna. Om vi istället hade genomfört en 
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enkätundersökning, som är vanligt förekommande vid kvantitativa angreppssätt, skulle 

vi inte nått den djupgående förståelse för de subjektiva upplevelserna som vi var ute 

efter (Bryman & Bell, 2011).  

 

För att styrka den empiriska datan har den även kompletterats med olika interna 

dokument från fallorganisationen, bland annat styrdokument och en utvärdering av 

marknadsföringsinsatserna år 2015-2016 som skrivits av de lärare som haft det 

övergripande ansvaret för marknadsföringsarbetet. Dessa dokument har legat till grund 

för vår förståelse som hjälpt oss ställa relevanta frågor i intervjuerna. Dokumenten 

bidrog också till att vi kunde fokusera på att ställa frågor kring deras upplevelser av 

marknadsföringsarbetet istället för att att ägna tid åt att ställa frågor kring innehållet av 

marknadsföringsinsatserna.  

2.6 Urval	  	  

Eftersom undersökningen syftar till att generera djupgående förstålelser och förklaringar 

menar Bryman och Bell (2003) att storleken på urvalet och dess representativitet inte är 

av samma vikt som vid kvantitativa undersökningar vilket vi tagit hänsyn till vid 

urvalet. Urvalsmetoden som används till denna studie är strategiskt urval. Strategiska 

urval baseras på grupper av respondenter som forskaren anser har en hög relevans för 

den aktuella undersökningen. Dessa väljs sedan ut för att på bästa möjliga sätt kunna 

bidra till att svara på undersökningens frågeställningar. Vid strategiska urval är det 

således viktigt att forskaren känner till de valda respondenterna sedan tidigare för att 

redan innan påbörjandet av datainsamlingen kunna avgöra om de valda respondenterna 

kan ge ett relevant bidrag till undersökningen eller inte (Bryman & Bell, 2003). Vid 

urvalet av respondenter har vi således tagit hänsyn till huruvida vi ansåg att de valda 

respondenterna kunde bidra till den aktuella undersökningen på ett bra sätt eller inte. 

Respondenterna har valts utifrån deras anknytning till marknadsföringsarbetet och det 

var viktigt för oss att hitta de personer som har kunskap kring vårt valda fenomen och 

som på något sätt arbetar med frågor som rör just marknadsföringen. Då vi hade god 

kännedom kring organisationen sedan tidigare var det enkelt för oss av att avgöra vilka 

respondenter som var relevanta för denna studie. 
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Bryman och Bell (2003) menar att den externa validiteten och generaliserbarheten ofta 

är högre vid ett slumpmässigt urval där alla i den valda populationen har lika stor chans 

att bli valda. Dock finns det vid slumpmässiga urval ingen garanti på att urvalet kan 

bidra till den aktuella studien med relevant information för att möjliggöra för forskarna 

att besvara forskningsfrågorna eftersom det föreligger en risk att de exempelvis inte har 

de erfarenheter eller den kunskap som krävs. Av dessa anledningar har vi därmed valt 

att inte använda oss av ett slumpmässigt urval.  

 

Då vi genom denna undersökning önskar skapa en djupare förståelse för vårt valda 

fenomen sett från olika individers perspektiv genom hela den hierarkiska strukturen var 

vi tvungna att ta hänsyn till detta vid urvalet och således inkludera individer som 

representerar hela den hierarkiska strukturen. Genom att använda sig av ett utspritt urval 

framför ett allt för enhetligt urval menar Bryman och Bell (2005) att det på så sätt är 

möjligt att fånga nyanser och skillnader i respondenternas svar vilket kan bidra till flera 

infallsvinklar att använda sig av vid sammanställandet av resultatet. På några positioner 

fanns det endast en person att tillfråga vilket gjorde det enkelt att välja respondent 

utifrån vårt strategiska urval som baserats på att välja personer på specifika positioner. 

Dessa specifika positioner var rektor, kommunikationschef och bildningschef då de alla 

har ett direkt eller indirekt ansvar för marknadsföringen av den kommunala 

gymnasieskolan.  Rektorn har ett direkt ansvar gällande budget och strategi medan 

kommunikationschefen ansvarar för regler och policys. Bildningschefen har ett 

övergripande ansvar gällande marknadsföringsarbetet då han fungerar som ett stöd till 

rektorn, tar vissa policybeslut och är med i budgetarbetet.  

 

På de positioner där det fanns fler individer att tillfråga valde vi att inkludera de 

personer som hade den närmsta kopplingen till marknadsföring. Detta gällde endast 

urvalet av lärare. Vi ansåg att de personer som hade närmst anknytning till 

marknadsföringsarbetet var bäst lämpade att delta i vår undersökning då de troligen 

kunde bidra med sin kunskap och sina erfarenheter och därmed även bidra till 

undersökningens resultat och uppnåendet av syftet. 
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2.6.1 Fallorganisationen	  	  

Det valda fallet för den aktuella undersökningen utgörs av en kommunal gymnasieskola 

i en mellanstor kommun i Mellansverige där konkurrens om elever föreligger. 

Konkurrensen på skolmarknaden inom kommunen är påtaglig då det endast finns två 

gymnasieskolor som är verksamma på orten, varav en kommunal gymnasieskola och en 

kommunal friskola. Kommunikationen till de närliggande kommunerna är god vilket 

gör det enkelt för de elever som önskar att pendla till gymnasieskolor belägna på andra 

orter där antalet gymnasieskolor är många fler. Kommunen skriver i årsredovisningen 

(2015) att cirka 20 % av eleverna i gymnasieåldern valde att studera på annan ort, vilket 

stärker konkurrensen ytterligare. 

 

Vidare tvingar konkurrensen inom kommunen skolorna att genom marknadsföring 

kommunicera sitt budskap ut på marknaden för att på så sätt få fler elever att välja att 

påbörja sina studier hos dem. Idag arbetar båda organisationerna med marknadsföring. 

Fallorganisationen erbjuder alla 21 nationella gymnasieprogram på orten samtidigt som 

flera övriga program erbjuds av den fristående gymnasieskolan. Inom kommunen där 

fallorganisationen är belägen bor det cirka 20 000 invånare varav gymnasiekullen år 

2015 utgjordes av knappt 300 elever .  

 

Kommunen skriver även i deras årsredovisning (2015) att de är medvetna om att 

konkurrensen ökar och därför arbetar med att hitta nya lösningar för att behålla kvalité 

och utbud trots minskade elevkullar. Kommunen beskriver att de tar ett aktivt ansvar i 

frågan genom att intensivt arbeta med att utveckla en modell för gymnasieverksamheten 

på orten. Då kommunen enligt vad som står i årsredovisningen arbetar aktivt och 

intensivt med frågan gällande den ökade konkurrensen på gymnasiemarknaden ansåg vi 

att de var lämpade som fallorganisation då de skulle kunna besvara de frågor vi 

formulerat för att besvara studiens syfte.  

2.6.2 Val	  av	  respondenter	  

Nedan följer en generell arbetsbeskrivning av respondenternas yrken följt av en 

motivation till varför vi valt att inkludera just dessa i vår undersökning, samt hur vi tror 

att de kan bidra till att svara på ovan formulerade frågeställningar.  
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Kommunikationschefen vid förvaltningen 

Enligt kommunen där den valda fallorganisationen är belägen ansvarar 

kommunikationschefen för att struktur, integrering och utveckling av kommunens 

kommunikation, information, service och bemötande både internt och externt. 

Kommunikationschefen arbetar på uppdrag av kommunen och arbetar för att stärka 

stödet för kommunikation för de olika verksamheter som ingår i kommunen. Det är 

således viktigt att kommunikationschefen har förståelse för varje enskild verksamhets 

förutsättningar för att kunna anpassa kommunikationen efter varje verksamhet. Att 

inkludera kommunikationschefen i vår studie motiverades genom att vi ansåg att denne 

kunde bidra med kunskap kring policys, lagar och regler som de kommunala 

verksamheterna behöver förhålla sig till när de önskar marknadsföra sin verksamhet.  

 

Kultur- och bildningschef vid förvaltningen 

Som kultur och bildningschef inom kommunen ansvarar denne för att planera, leda och 

utveckla verksamheten inom kultur och bildningssektorn där fokus ligger på frågor som 

rör kultur och arbetsmarknaden. Att stödja verksamheter och ledare ingår även i tjänsten 

och rapportering sker direkt till kommundirektören. Sektorschefen valdes ut som 

respondent då vi ansåg att hen kunde bidra med kunskap om skolmarknaden och dess 

övergripande utmaningar. Vidare är sektorschefen intressant för vår studie då hen 

ansvarar för att planera, leda och utveckla skolverksamheten och även stötta rektorn på 

den kommunala skolan.  

 
Rektor vid den kommunala gymnasieskolan 

Som chef för lärarna och övrig personal har rektorn det övergripande ansvaret för 

verksamheten. Tillsammans med lärarna ska rektorn ge arbetet i skolan innehåll och 

struktur. Rektorn är även den person som är ansvarig för skolans resultat med 

tillhörande uppföljning och hur dessa ligger till i förhållande till de nationella målen. 

Som rektor krävs det en bred kunskap och en djupgående förståelse för de uppgifter 

som ska utföras inom skolan. Rektorn behöver även ha en förståelse för vad de olika 

delarna inom skolan har för förhållande till varandra. Det är således rektorns ansvar att 

uppnå en väl fungerande skola och alla delar där till (Skolverket, 2012a). Valet att 

inkludera rektorn i vår undersökning motiveras av att, som nämnts ovan, rektorn är den 
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person som har det övergripande ansvaret för verksamheten och denne bör då inneha 

goda kunskaper och erfarenheter kring marknadsföringsarbetet i organisationen.  

 
Lärare vid den kommunala gymnasieskolan 

Att vara lärare handlar om att inspirera barn, ungdomar och vuxna till att lära sig nya 

saker och att utvecklas. Rollen som gymnasielärare kan liknas vid en handledare åt 

eleverna med syfte att stimulera eleverna till att söka ny kunskap (Arbetsförmedlingen, 

2013). De huvudsakliga arbetsuppgifter som yrket att vara gymnasielärare inom 

allmänna ämnen innebär inkluderas av planering, genomförande och efterarbete av 

undervisning (Arbetsförmedlingen, 2017). Dock menar Ali och Brante (2007) att 

lärarna hävdar att deras fokus i läraryrket har flyttats från undervisning till annat, vilket 

gör deras upplevelser av marknadsföringsarbetet intressant att undersöka för att kunna 

belysa de organisatoriska utmaningar som marknadsföringsarbetet innebär längst hela 

den hierarkiska strukturen. Då vi sedan tidigare visste att de lärare som inkluderats i vår 

undersökning aktivt arbetar med marknadsföringsinsatser som utförs av organisationen 

ansåg vi att de kunde bidra med kunskap relevant för vår undersökning. 

 

 

Figur 2- Den kommunala gymnasieskolans hierarkiska struktur 

2.7 Kvalitativa	  intervjuer	  	  

Vi har använt oss av semistrukturerade kvalitativa intervjuer då det enligt Bryman & 

Bell (2005) vanligtvis är den metod som används vid kvalitativa studier medan 

strukturerade intervjuer är vanligare vid kvantitativa studier. Detta på grund av att 

forskarna vid kvantitativa undersökningar är ute efter att standardisera svar och därmed 
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ställer slutna frågor, ofta med fasta svarsalternativ. Då vi är intresserade av att på djupet 

förstå hur den institutionella komplexiteten tar sig uttryck i marknadsföringsarbetet 

genom att ta del av medarbetarnas upplevelser anser vi att en semistrukturerad 

intervjumetod är bättre lämpad då vi har möjlighet att ställa öppna frågor och även ställa 

följdfrågor utifrån de svar respondenterna gav (ibid). 

 

Vid semistrukturerade intervjuer bygger intervjuerna på en mall av frågor och teman 

som önskar behandlas. Vi använde oss av en intervjuguide för att säkerställa att de 

områden och frågor vi önskade få svar på behandlades i intervjun. Det övergripande 

temat som behandlades vid våra intervjuer var marknadsföring sett ur olika synvinklar. 

Detta delades senare upp i följande underteman: inledande frågor, marknaden, 

konkurrens, marknadsföring, resurser, kommunikation, strategi, institutionell 

problematik, ansvarsfördelning, målkongruens och övriga frågor. Samtliga teman som 

behandlades under intervjuerna återfinns i intervjuguiden som finns bifogad under 

Bilaga 2. De frågor och teman som intervjuguiden behandlar anpassades något beroende 

på respondentens befattning och situation. Vid semistrukturerade intervjuer har 

respondenterna en stor frihet i hur de vill formulera sina svar och formatet tillåter även 

möjlighet för forskarna att ställa följdfrågor vilket kan öppna upp intervjun för en 

djupare diskussion. En semistrukturerad intervjumetod leder även till en mer avslappnad 

dialog vilket kan bidra till att respondenten ger utförligare svar om denne känner sig 

bekväm i situationen (Bryman & Bell, 2005). Följdfrågorna anpassades under 

intervjuernas gång med utgångspunkt i forskarnas omdöme om frågorna skulle bidra 

med ett rikare innehåll på intervjun. Kärnfrågorna var dock konstanta under hela 

datainsamlingsperioden (Kvale, 1997; Bryman & Bell, 2005).  

 

Då de personer som valts ut till intervjuerna besitter den främsta kunskapen kring 

studiens fenomen är friheten med en semistrukturerad intervjumetod en stor tillgång för 

undersökningen då respondenterna kan välja att berätta saker de anser är viktiga för oss 

att förstå och veta om. Genom denna frihet kan respondenterna tillföra relevant och 

viktig information som inte täcks av intervjuguiden men som ändå kan bidra till 

undersökningens resultat på ett bra sätt och. Denna intervjumetod tillåter oss således att 

vara flexibla både vid utformningen och vid genomförandet av intervjuerna. Att kunna 
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anpassa intervjun efter respondenternas svar var även viktigt för oss eftersom våra 

respondenter alla hade olika befattningar och innehade olika typ av information.  

Intervjuerna genomfördes i den aktuella fallorganisationens lokaler, detta för att 

respondenterna skulle känna sig så bekväma och trygga som möjligt för att på ett lättare 

sätt kunna dela med sig av den information som var av vikt för undersökningen. Då 

deltagandet i intervjuerna var anonymt genomfördes intervjuerna på respondenternas 

kontor, en ostörd plats där respondenten ej behövde oroa sig för att bli avlyssnad för att 

på så sätt kunna berätta om sina egna upplevelser kring fenomenet på bästa sätt. Då vi 

eftersökte individernas egna upplevelser är det viktigt att lyfta fram är att det under 

intervjun inte fanns några svar som var rätt eller fel (Brinkmann & Kvale, 2015). På så 

sätt har vi försökt undvika att leta efter de svar vi själva önskade och istället låtit 

respondenterna svara helt fritt under intervjun. Valet att inte skriva ut namn på 

respondenterna gjordes tidigt i undersökningsprocessen då vi ansåg att det inte skulle 

tillföra något till undersökningen. Då skolfrågan generellt ofta är förknippad med starka 

åsikter ansåg vi att vi genom att skriva ut respondenternas namn riskerade att få ett 

mindre tillförlitligt resultat då respondenterna eventuellt skulle känna sig obekväma och 

därmed inte svara på de formulerade intervjufrågorna på ett ärligt sätt (Bryman och 

Bell, 2005). Respondenterna kommer vidare att presenteras vid deras befattning. Vi 

kommer att referera till de lärare som vi intervjuat genom att benämna dem som lärarna. 

På samma sätt kommer vi att göra med rektor, sektor och - bildningschef och 

kommunikationschef.  

2.8 Behandling	  av	  empiri	  

De personer vi intervjuat och som bidragit med den empiriska datan till undersökningen 

har alla haft olika erfarenheter och kunskaper kring marknadsföringsarbetet i 

organisationen. Som nämnt ovan har semistrukturerade intervjuer använts som primär 

källa för insamlandet av empirisk data. Varje intervju spelades in vid genomförandet 

och behandlingen av den empiriska datan skedde genom transkribering. Vid 

transkriberingen har vi endast återgett det som respondenterna har sagt och inte 

inkluderat pauser, upprepande ord eller ord som ”eh” och ”mm” (Kvale & Brinkmann, 

2014). Dock har vi valt att inte exkludera svordomar och andra värdeladdade 

formuleringar, detta då vi ville fånga upp respondenternas upplevda känslor vilket är i 
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enlighet med det fenomenologiska perspektivet som fokuserar på fakta av subjektiv 

karaktär. 

 

Bryman och Bell (2003) menar att transkriberingsprocesser ofta är mycket tidskrävande 

vilket vi också kan konstatera.  Genom att transkribera samtliga intervjuer anser vi dock 

att mycket tid har sparats senare under arbetets gång eftersom det gjort att vi på ett 

enkelt sätt kunnat gå tillbaka till intervjuerna i skriftligt format istället för att lyssna och 

tolka intervjuerna på nytt. Anteckningar gjordes även löpande under 

transkriberingsprocessen som senare använts vid analysen av empirin (ibid).  

 

Framställningen av den empiriska datan i empiriavsnittet strukturerades med 

utgångspunkt i intervjuguidens struktur och huvudrubriker. Vi valde denna strategi då 

intervjuguidens rubriker var formulerade för att kunna besvara studiens syfte.  Då vi 

använt oss av semistrukturerade intervjuer följdes inte intervjuguiden stringent, varför 

vi valde att modifiera rubrikerna något i framställningen av empirin för att lättare kunna 

jämföra respondenternas svar med varandra och få ett mer pedagogiskt upplägg. 

 

Intervjuguidens rubriker: Inledande frågor, marknaden, konkurrens, marknadsföring, 

resurser, kommunikation, strategi, institutionell problematik, ansvarsfördelning, 

målkongruens samt övriga frågor.  

 

Modifiering av intervjuguidens rubriker: Gymnasieskolans marknadssituation, 

Marknadsföringens ökade roll, effekter av konkurrensen på marknaden, den kommunala 

gymnasieskolans behov av marknadsföring, ansvar över marknadsföringsarbetet, 

konkreta marknadsföringsinsatser, marknadsföringsstrategi samt resurser till 

marknadsföringsarbetet.  

2.9 Utformning	  av	  analysarbetet	  

Då kvalitativ dataanalys ofta inkluderar stora mängder ostrukturerad data är det viktigt 

att ha en tydlig strategi för hur materialet ska analyseras (Bryman & Bell, 2003). 

Analysarbetet påbörjades i samband med att första intervjun genomfördes då vi löpande 

analyserade materialet för att kunna använda den nyvunna kunskapen i kommande 

intervjuer. En mer djupgående analys gjordes efter att samtliga intervjuer genomförts. 
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Precis som vid den iterativa strategin menar Bryman och Bell (2003) att det är vanligt 

att det finns ett repetitivt samspel mellan insamlingen av empirin och analysen av den 

insamlade datan. 

 

Till en början genomförde vi det som Strauss och Corbin (1990) benämner som öppen 

kodning. Vi bröt ner det transkriberade datamaterialet till kategorier som vi sedan 

jämförde respondenter emellan. Kategorierna hade sin utgångspunkt i intervjuguidens 

rubriker och vi sorterade respondenternas svar utifrån dessa kategorier då de 

intervjuerna inte följde intervjuguiden strikt och kronologiskt. Den öppna kodningen 

gjordes för att skapa en överblick i den empiriska data som vi samlat in genom de 

kvalitativa intervjuerna.  

 

Vår strategiska utgångspunkt för djupgående dataanalysen är Greenwood och Hinings 

(1996) modell om institutionell förändring. Vi valde att använda nyckelbegrepp utifrån 

deras teori då de kan kopplas till samtliga teorier i referensramen samt svara på studiens 

syfte. Nyckelbegreppen marknadskontext, missnöje, gemensamma värderingar, 

maktförhållanden, samt handlingsförmåga tillsammans med organisationsförändring 

användes som rubriker i studiens analysavsnitt för att få en pedagogisk struktur och 

säkerställa att syftet och frågeställningarna besvarades. Då Greenwood och Hinings 

(1996) modell förklarar genomförandet av en framgångsrik institutionell förändring är 

denna teori central för vår analys då vi vill undersöka hur den institutionella 

komplexiteten tar sig uttryck i marknadsföringsarbetet i och med anpassningen till den 

nya institutionella kontexten.  

 

Denna strategi kan beskrivas som fokuserad kodning enligt Charmaz (2006) då metoden 

kännetecknas av att forskaren utgår från förutbestämda kategorier. Fördelen med denna 

kodningsmetod är att fokus kan läggas på de kategorier som forskaren anser vara av 

störst analytisk vikt och som möjliggör en fördjupning för att svara på studiens syfte. 

Den fokuserade kodningen har underlättat vårt arbete i jämförelsen mellan teori och 

insamlad empiri. Vi valde att inte koda den data vi ansåg var irrelevant för studiens 

syfte, exempelvis upprepning av fakta kring skolans uppbyggnad och reformer. Denna 

återupprepning av fakta har dock funnits med som underlag i den transkriberade datan.   
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Då studiens syfte är att undersöka hur den institutionella komplexiteten tar sig uttryck i 

marknadsföringsarbetet i den kommunala gymnasieskolans kontext har vi vidare valt att 

i analysen förtydliga uttrycken i form av utmaningar som uppstår i och med den 

institutionella komplexiteten, samt hur dessa hanteras i dagsläget av organisationen. 

Detta förtydligas genom att vi i slutet av varje analysavsnitt sammanfattar utmaningarna 

samt hanteringen av den kommunala gymnasieskolans institutionella komplexitet. 

2.10 	  Metodkritik	  

Vid användandet av en iterativ strategi där forskaren växlar mellan teori och empiri är 

det viktigt att under processens gång ha ett öppet sinne för det som sker löpande då det 

annars kan finnas risk för att forskaren blir allt för inriktad på att få det empiriska 

materialet att passa in på den angivna teoretiska referensramen som senare även styr 

analysen (Bryman & Bell, 2005). För att förhindra att detta sker har vi under arbetets 

gång ifrågasatt de val vi har gjort gällande de teorier och vetenskapliga metoder som vi 

använt oss av. Att vi dessutom varit två personer som genomfört undersökningen har 

bidragit till att risken för detta har minskat då vi har ifrågasatt varandras tankar vilket 

senare förankrats i arbetets resultat.  

 

Kritik mot den kvalitativa metoden kan riktas då det ofta är svårt att imitera kvalitativa 

undersökningar och på så är det svårt att kontrollera huruvida resultaten stämmer eller ej 

(Bryman & Bell, 2003). Då vi av etiska skäl och hänsyn till respondenterna raderat det 

inspelade och transkriberade intervjumaterialet föreligger det vissa svårigheter i att 

kontrollera resultatet i efterhand. Att vi även valt att inte nämna fallorganisationen vid 

namn försvårar kontrollerbarheten ytterligare. Dock anser vi att de etiska aspekter som 

dessa beslut grundar sig i väger tyngre varför detta eventuella problem är svårt för oss 

att undkomma. 

 

Gällande fallstudier är den största frågan huruvida en fallstudie kan generaliseras eller 

inte och i så fall i vilken utsträckning för att öka dess externa validitet. Många forskare 

menar att den externa validiteten brister vid genomförandet av fallstudier så att 

diskutera kring huruvida det är möjligt att dra generella slutsatser eller ej utifrån ett 

enstaka fall är rimligt eftersom det kan ha funnits vissa lokala faktorer inom det valda 

fallet som påverkat undersökningens resultat och som kanske hade sett annorlunda ut 
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om valet av fall sett annorlunda ut. Frågan om huruvida denna fallstudie anses kunna 

representera kommunala skolor generellt är därmed befogad (Bryman & Bell, 2003). 

Dock menar Flyvbjerg (2003) att fallstudier visst kan generaliseras och att de är en 

otroligt viktig metod för att generera kontextbaserad kunskap. Då målet med denna 

studie är att detaljerat studera unika drag för det valda fallet anser vi inte detta vara ett 

problem. Bryman och Bell (2011) menar att den stora målsättningen med en fallstudie 

är att förbättra förståelsen för det specifika fallet och inte generalisera samtidigt som 

metoden kan belysa ett generellt problem och ändå bidra till en viss generaliserbarhet. 

Samma resonemang kan föras gällande de valda respondenterna, om de anses vara 

representativa för hela den valda organisationen. Då studiens syfte var att undersöka 

subjektiva upplevelser utifrån flera individers perspektiv och inte ur hela 

organisationens perspektiv anser vi att förståelsen för de enskilda upplevelser som 

undersökningsmetoden genererar är representativ för den enskilda individen. Eftersom 

alla individer uppfattat saker som händer i omgivningen på olika sätt är det viktigt att 

skapa en förståelse från flera olika individers perspektiv för att senare kunna 

generalisera detta till ett överförbart resultat för att skapa förståelse för andra fall och 

andra individer. Urvalet för fallstudier är ofta små vilket Flyvbjerg (2003) anser är en 

nackdel då ett kunskapsområde som saknar ett stort antal grundligt genomförda 

fallstudier är ett kunskapsområde som också saknar systematiska exempel.  

 

Kritiken kan även riktas mot delar av genomförandet när det gäller val av respondenter. 

Valet av respondenter gjordes med hjälp av ett strategiskt urval då vi ansåg att individer 

med någon form av koppling till marknadsföringsarbetet var bäst lämpade att bidra med 

information som kunde hjälpa oss att besvara de formulerade frågeställningarna. Dock 

kan respondenternas anknytning till marknadsföringsarbetet ha vinklat deras svar vilket 

i sin tur kan ha påverkat resultatet. Trots risken för respondenternas vinklade svar ser vi 

inte detta som något negativt då studien har en kvalitativ ansats och utgår från 

hermeneutiken vilket innebär att vi haft ett subjektivt förhållningssätt och därmed 

eftersökt en djupare förståelse för livsvärlden hos respondenterna.  

 

I efterhand hade det eventuellt varit bra att inkludera fler personer för att få deras 

perspektiv på vilka effekter marknadsföringen fått för organisationen. Som Flybjerg 

(2003) beskriver är en nackdel med fallstudier att urvalet ofta är litet vilket stämmer i 
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denna studies avseende då det endast funnits en person på vissa befattningar i 

kommunen vilket begränsat vårt urval. Rektorn, kommunikationschefen och kultur- och 

bildningschefen är exempel på sådana positioner. Ett alternativ hade varit att använda 

sig av en ytterligare fallkommun för att kunna tillfråga fler rektorer och tjänstemän. 

Detta valdes medvetet bort då det inte hade varit möjligt att genomföra detta inom 

studiens tidsram då hänsyn behövs tas till lokala kontexter.  

 

Ytterligare kritik mot studiens semistrukturerade intervjuer är den tid som avsattes för 

genomförandet av intervjuerna. Varje intervju pågick mellan 90 till 120 minuter och 

samtliga frågor som intervjuguiden behandlade blev besvarade i nästan alla intervjuer. 

Vid intervjuernas slut kan det dock ha varit så att respondenterna upplevde att denne 

hade mer att berätta om sina upplevelser av situationen men att det inte fanns tillräckligt 

med tid för detta. Då vi hade flera intervjuer efter varandra hade den stressande känslan 

av tidsbrist kunnat reduceras genom att endast boka in en intervju per dag så att vi inte 

hade någon tid att passa efter genomförandet av intervjun. Detta i kombination med att 

säkerställa att den intervjuade personen inte heller hade någon tid att passa efter 

intervjun hade kunnat leda till att vi fått mer utförliga svar under intervjun.  

 

För att minimera risken för feltolkningar hade ytterligare ett möte kunnat hållas med 

den intervjuade personen för att säkerställa att vi tolkat svaren på rätt sätt. Då detta hade 

krävt ytterligare ett möte med respondenterna gjordes detta löpande under intervjun 

genom att ställa frågor där vi upprepade det svar vi fått. Exempel På detta är “är det 

såhär du menar” samt “upplever du att det är på det här sättet”. Genom att istället 

använda en strukturerad intervju hade riskerna för feltolkningar kunnat minimeras 

(Bryman & Bell, 2005) men dock hade detta gjort att den information vi fått ut av 

intervjuerna inte var lika omfattande och användbar för oss. Risken för feltolkningar 

minimerades även då vi var två personer som genomförde intervjun och därefter tolkade 

resultatet. 

 

Den data som samlats in genom de kvalitativa intervjuerna har analyserats och tolkats 

av författarna vilket kan ge upphov till feltolkningar som förvrängt resultatet på ett 

felaktigt sätt. Då vi varit två som tolkat och analyserat datan har vi under arbetets gång 

säkerställt att vi delar samma uppfattning om respondenternas svar vilket har minimerat 
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risken för att dessa feltolkningar ska uppstå. Att vissa personer har svårt att uttrycka sig 

i tal är också en kritik som kvalitativa intervjuer ofta får mot sig och att intervjuerna då 

blir missvisande på grund av missförstånd eller annan problematik i kommunikationen 

(Bryman & Bell, 2005). Då denna undersökning syftade till att undersöka individuella 

upplevelser anser vi att kvantitativa datainsamlingsmetoder som exempelvis 

enkätundersökningar hade varit lämpade då dessa är väldigt begränsade när det gäller att 

samla in omfattande fakta. Detta hanterades istället genom att ge respondenterna 

möjligheten att kontakta oss efter genomförandet av intervjun, både via e - post eller 

telefon, om de kände behovet av att förklara sig ytterligare eller förtydliga något de sagt 

under intervjun.  

2.11 	  Källkritik	  

Vid genomförandet av vår litteraturstudie har vi haft ambitionen att tillgodogöra oss 

mycket information för att få en bred och heltäckande uppfattning om det studien avser 

att undersöka. Detta för att undvika feltolkningar eller felaktig information. Genom att 

använda flera olika källor som behandlar samma information är det lättare att säkerställa 

att informationen som källan behandlar är korrekt om det är så att informationen är 

densamma från de båda källorna. Vi valde även att blanda klassiska teorier med mer 

moderna teorier för att påvisa att resultatet av studien är användbart och aktuellt i 

dagens samhälle likväl som att det tar stöd i dåtidens teori och dess problematik.  

 

Vi har valt att använda oss av så objektiva skriftliga källor som möjligt för att undvika 

partiskhet i vårt skrivande. Under datainsamlingen till studiens bakgrund använde vi oss 

av ett begränsat antal vissa opartiska skriftliga källor men detta var vi medvetna om och 

använde dem därför med försiktighet genom att alltid använda en källa som 

argumenterade mot samma sak. Detta för att säkerställa att undersökningen inte vinklas 

åt något håll. 

 

Gällande de muntliga källorna som vi har använt oss av i intervjuerna kan vi inte utgå 

från att de svarar helt objektivt då anonymitet och relationer kan påverka deras sätt att 

svara. Trots att respondenterna inte namngetts i studien är det möjligt för 

respondenterna själva att anta vilka de övriga deltagarna i studien är. Detta då det endast 

finns en rektor, en kommunikationschef och en kultur- och bildningschef i kommunen. 
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Vi har inte upplevt detta som något problematiskt då vi är intresserade av subjektiv 

fakta i denna studie. Vidare har vi upplevt att respondenterna i hög grad vågat uttrycka 

deras sanna upplevelser.  

 

Vi har undvikit andrahandskällor i den mån vi har kunnat för att undvika att en 

förvrängd bild av originalkällan används då det kan leda till felaktig information. Då det 

finns mycket begränsat med tidigare forskning kring det aktuella fenomenet inom den 

kommunala gymnasieskolan har vi i stor utsträckning utgått från material som rör den 

offentliga sektorn som helhet då den kommunala skolan är en del av den offentliga 

sektorn även om den även skiljer sig från vissa offentliga verksamheter i vissa 

avseenden. Trots att det föreligger vissa skillnader mellan skolan och övriga 

välfärdstjänster har vi inte ansett att det skulle vara några problem att tillämpa teoretiska 

modeller om offentliga organisationer på den kommunala skolans organisation.  

 

Delar av den litteratur som använts är även skriven på engelska vilket kan innebära 

tolkningsfel från författarnas sida, men också en svårighet i att tillämpa teorierna på den 

svenska skolmarknaden då det råder andra förutsättningar. Dock anser vi att detta inte är 

ett problem då de teoretiska modeller som använts inte är speciellt lämpade på specifika 

kontexter utan kan istället appliceras på ett flertal kontexter på olika vis.  

2.12 	  Etiska	  aspekter	  

Utformningen av denna undersökning tar stöd i de fyra forskningsetiska principerna 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 1990). Informationskravet handlar om att respondenterna ska bli 

informerade om undersökningens syfte innan de påbörjar sitt deltagande i 

undersökningen. Detta gjordes genom att ett informationsbrev (se bilaga 1) skickades ut 

via e - mail till respondenterna innan genomförandet av intervjun som en förberedelse 

på vad intervjun var tänkt att behandla, syftet med undersökningen samt en beskrivning 

av arbetsprocessen. I detta brev framgick det även att deltagandet i undersökningen vad 

helt frivilligt samt rätten till att avbryta sin medverkan om och när de själva önskade 

genom att meddela författarna att de inte längre önskar delta i studien. 

Respondenterna har vid varje intervjutillfälle blivit informerade, både genom det 

utskickade informationsbrevet samt muntligt innan påbörjandet av intervjun, om dessa 
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premisser (Vetenskapsrådet, 1990). Då vi använder oss av en iterativ strategi genom 

arbetets gång har delar av vårt arbete förändrats under processens gång. Denna 

förändring framgår inte i brevet då det skickades ut till respondenterna innan arbetet var 

färdigställts vilket kan medför att innehållet i det utskickade brevet inte stämmer till 100 

% efter att undersökningen nått sitt slut. Dock anser vi inte detta är ett problem då vi vid 

brevets författande var relativt långt ram i arbetsprocessen och att undersökningens 

utgångspunkter inte förändrats så mycket.  

 

Samtyckeskravet handlar om att respondenterna i undersökningen själva har rätt till att 

bestämma över sin medverkan och att dess deltagande sker på eget bevåg. 

Samtyckeskravet uppfylldes genom att deltagandet i undersökningen var frivilligt samt 

att det förutsattes att de som deltog i undersökningen gjorde det av egen vilja. Att 

informera respondenterna om att de har möjligheten att avbryta sin medverkan i 

undersökningen när de vill var ytterligare ett sätt att möta samtyckeskravet 

(Vetenskapsrådet, 1990). Då vi intervjuat vuxna personer med en egen fri vilja 

förutsätter vi att de personer som inte önskar delta i undersökningen också meddelar 

detta. 

 

Konfidentialitetskravet handlar om att de uppgifter som samlas in vid genomförandet av 

undersökningen ska behandlas med konfidentialitet. Detta krav har uppfyllts genom att 

respondenterna i undersökningen kan välja att vara anonyma och deras deltagande 

kommer således inte att kunna spåras tillbaka till den aktuella undersökningen då vi ej 

kommer att specificera några personuppgifter i den skriftliga rapporten 

(Vetenskapsrådet, 1990). Rapporten nämner ej några personuppgifter eller uppgifter om 

det specifika fallet som kan spåras till den enskilda individen. Under arbetets gång har 

den valda fallorganisationen diskuterats med bland annat handledare och klasskamrater 

där namnet på kommunen där den valda fallorganisationen är belägen i har nämnts. 

Detta innebär att även om fallorganisationen är helt anonym i den färdiga rapporten 

finns det några få personer som möjligtvis skulle kunna härleda undersökningen till den 

valda fallorganisationen. Dock anser vi inte att risken för att detta inträffar är särskilt 

stor och vi kan inte se några intressen från dessa personers sida kring varför de 

eventuellt upplever behovet av att dela denna information med någon annan. Då 
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intervjupersonerna varit medvetna om detta samt själva inte uttryckt sin önskan om 

anonymitet finner vi inte detta problematiskt.  

 
Nyttjandekravet handlar om att de insamlade materialet kring individerna som deltar i 

undersökningen endast får användas i forskningsändamål. Detta har uppfyllts genom att 

vi endast använt den empiriska information vi fått in genom våra intervjuer i den 

aktuella undersökningen. Efter att intervjuerna genomförts, transkriberats och 

analyserats har de även raderats från inspelningsenheten och det skriftliga 

transkriberingsmaterialet har förstörts. Respondenterna blev även informerade om detta 

i det brev som skickats ut till dem innan varje intervjutillfälle (Vetenskapsrådet, 1990). 

För att respondenterna skulle känna att de kunde ställa frågor till oss både innan och 

efter intervjun genomförts delade vi med oss av våra kontaktuppgifter genom 

informationsbrevet om de kände att de hade behov av att kontakta oss av valfri 

anledning. Genom detta möjliggjorde det för respondenterna att exempelvis höra av sig 

och förklara sig ytterligare om de under intervjun uttryckt sig fel eller om de kommit på 

någon ytterligare information som de ville dela med sig av efter att intervjun 

genomförts.  

2.13 	  Äkthetskriterier	  

Några centrala begrepp som används inom kvalitativ forskning är reliabilitet och 

validitet. Reliabilitet kan definieras som tillförlitligheten i undersökningen medan 

validitet definieras som undersökningens giltighet, det vill säga om undersökningen 

mäter det som avses undersökas. Ett tredje begrepp som används för att avgöra kvalitén 

på undersökningen är generaliserbarhet som är en del av den externa validiteten 

(Bryman & Bell, 2011).  

2.13.1 Reliabilitet	  

En undersökning anses ha god reliabilitet om undersökningen får samma resultat vid 

oberoende upprepade undersökningstillfällen. Reliabilitetsbegreppet delas in i extern 

och intern reliabilitet. Extern reliabilitet syftar till hur väl undersökningen kan bli 

replikerad vilket är svårt att uppnå i en kvalitativ undersökning då de situationer som 

studeras ofta är komplexa och svåra att upprepa. Den externa reliabiliteten kan således 

uppnås vid en replikering av den aktuella undersökningen genom att den replikerande 
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undersökningen använder sig av respondenter med liknande arbetsrelaterade 

befattningar. Dock finns det ingen garanti för att resultatet av undersökningen blir 

densamma då individen upplever situationer och fenomen på olika sätt vilket kan ge 

upphov till olika resultat. (Bryman & Bell, 2003) 

 

Yin (2007) menar att den externa reliabiliteten kan ökas genom att noggranna 

anteckningar förs under arbetets gång för att styrka att undersökningen utförs på ett 

korrekt sätt. Då detta har varit en process som hela tiden har förändrats och förbättrats 

har noggranna anteckningar förts för att vi hela tiden ska kunna följa vårt eget arbete.  

 

Intern reliabilitet uppnås då det inom forskargruppen finns två eller flera personer som 

är överens om vad som observeras i undersökningen. Den aktuella undersökningen 

anses ha en hög intern reliabilitet då samtliga två författare delar samma uppfattning om 

informationen som ligger till grund för resultatet av undersökningen (Bryman & Bell, 

2011). Sekundärdatan vi använt oss av har en hög reliabilitet eftersom den är bestående 

och det finns således möjlighet till att söka upp källorna på nytt och då läsa samma 

saker. Det som kan påverka graden av reliabilitet gällande de sekundära källorna har att 

göra med eventuella tolkningsskiljaktigeheter.  

2.13.2 Validitet	  

Även validitetsbegreppet delas in i extern och intern validitet. Intern validitet föreligger 

om överensstämmelsen mellan den genererade kunskapen och teorin som behandlas 

inom den teoretiska referensramen är god. Att ha en hög intern validitet ses ofta som en 

styrka inom kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2011). Validiteten förstärks genom att 

vi tack vare de inspelade intervjuerna kan gå tillbaka för att återigen lyssna igenom 

intervjumaterialet för att säkerställa att kopplingen mellan den teoretiska referensramen 

och den empiriska datan blir korrekt. Vårt iterativa angreppssätt har också bidragit till 

att den interna validiteten stärkts då vi efter intervjuerna kunde modifiera den teoretiska 

referensramen för att öka överensstämmelsen mellan empiri och teori. Vid en fallstudie 

är förhållandet mellan forskaren och det studerade fallet ofta väldigt nära varför 

resultatet av undersökningen ofta stämmer väl överens med det fenomen som studerats. 

Under arbetets gång har vi använt oss av flera källor för datainsamling, dels genom att 

intervjua flera personer men också genom att använda oss av flera olika skriftliga källor. 
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Detta menar Yin (2007) ökar den interna validiteten.  För att säkerställa att intervjuerna 

gav svar på de frågor som vi eftersökte har vi under intervjuernas gång sett till att vi 

behandlat samtliga teman som tagits upp i intervjuguiden. Till viss grad har vi på så sätt 

sett till att föra diskussionen tillbaka till de övergripande ämnen som tas upp i 

intervjuguiden, men eftersom vi eftersöker individernas egna upplevelser och 

erfarenheter var det viktigt för oss att låta dem tala fritt om det som de själva ansåg var 

viktigt.  

 

Extern validitet syftar istället till huruvida undersökningens resultat kan generaliseras 

och appliceras på större sammanhang (Bryman & Bell, 2011). Det finns många kritiker 

som anser att det är svårt att uppnå en hög generaliserbarhet inom kvalitativ forskning 

då de menar att empiri insamlad från ett fåtal individer är svår att generalisera till ett 

större sammanhang och en annan miljö (Bryman, 2011). Dock menar Williams (2000) 

att det vid kvalitativa undersökningar är möjligt att göra måttliga generaliseringar. Med 

detta menar han att undersökningens fokus kan ses som ett exempel på en bredare 

uppsättning av identifierbara funktioner som senare kan generaliseras och appliceras på 

ett större sammanhang. Då vi är intresserade av att på djupet förstå hur den 

institutionella komplexiteten tar sig uttryck i den kommunala skolan ser vi inte den 

externa validiteten som något problem. Studien har även en explorativ karaktär vilket 

innebär att den kan ses som en förberedande studie och den externa validiteten kan 

förstärkas ytterligare efter genomförandet av denna studie då andra forskare kan ta vid 

och studera fenomenet vidare i skolans kontext.  

 

I och med den föreliggande kritiken mot kvalitativa undersökningens generaliserbarhet 

är vi medvetna om att den externa validiteten i denna undersökning har sina 

begränsningar. Trots detta hävdar vi dock att den externa validiteten är relativt hög då 

generaliseringar till andra kommunala gymnasieskolor som är verksamma i liknande 

kontexter med samma förutsättningar som den aktuella gymnasieskolan kan göras 

genom att besvara hur den institutionella komplexiteten tar sig uttryck i 

marknadsföringsarbetet i den kommunala gymnasieskolans kontext.   

 

Vi hävdar vidare att alla kommunala gymnasieskolor idag påverkas av den 

institutionella komplexiteten då de inte kan bortse från marknadslogiken på grund av 
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den marknadiseringen som skett. De kan inte heller bortse från att de är, och alltid 

kommer att vara, en del av den offentliga logiken. Detta innebär att resultatet av denna 

undersökning kan generaliseras till samtliga kommunala gymnasieskolor i Sverige 

vilket ökar den externa validiteten. 

 

Våra resonemang kring undersökningens relativt höga generaliserbarhet anser vi kan 

bidra till en ökad förståelse för den institutionella komplexiteten och dess mönster i 

organisationer likt den valda fallorganisationen. Vidare kan denna undersökning bidra 

till en helhetsbild och en djupare förståelse för den institutionella komplexiteten då 

Scott (2008) menar att det är viktigt att studera flera olika typer av organisationer för att 

förstå helheten av den institutionella komplexiteten. På så sätt kan även andra 

konkurrensutsatta kommunala verksamheter identifiera sig med komplexiteten och de 

utmaningar som belyses i studien. Då vi valt att använda oss av ett informationsrikt fall 

som bidragit till ett fylligt datamaterial anser vi att den externa validiteten förstärkts 

ytterligare (Yin, 2007).  
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3 Teoretisk	  referensram	  	  
I detta avsnitt presenteras det teoretiska ramverk som ligger till grund för denna studie. 

Den teoretiska referensramen kommer att behandla olika organisationsteorier med 

utgångspunk i den institutionella teorin och den komplexitet som uppstår vid mötet av 

två institutionella logiker. 

3.1 Sammanfattning	  av	  den	  teoretiska	  referensramen	  	  

Figuren nedan förklarar hur studiens syfte och frågeställningar kopplas ihop med den 

teoretiska referensramen. Figuren belyser att studiens teoretiska utgångspunkt utgörs av 

Greenwood och Hinings (1996) modell och att övriga teorier används för at komplettera 

och utveckla deras modell för att på så vis skapa en djupare förståelse för hur den 

institutionella komplexiteten tar sig uttryck i marknadsföringen inom den kommunala 

gymnasieskolan. Figuren belyser även var den institutionella komplexiteten uppkommer 

samt var den tar sig uttryck.  

 

Figuren förklarar att den institutionella komplexiteten uppstår i det som Greenwood och 

Hinings (1996) definierar som marknadskontexten där den offentliga logiken möter 

marknadslogiken. I den orangea cirkeln i figuren, under marknadskontexten, nämns de 

teorier som används för att utveckla kunskapen om den institutionella komplexiteten. 

Vidare tar den institutionella komplexiteten sig uttryck i det som Greenwood och 

Hinings (1996) definierar som den intraorganisatoriska kontexten. Till denna hör att 

uttryck och utmaningar uppstår inom samtliga av de fyra interna dynamikerna missnöje, 

gemensamma värderingar, maktförhållanden och handlingsförmåga vilka kommer att 

utvecklas med hjälp av samtliga teorier i referensramen då det är studiens syfte att 

undersöka just detta. Det Greenwood och Hinings benämner som förändring förklaras 

som en anpassning till den institutionella kompelxiteten och dess uttryck i 

organisationen som bidrar till uppkomsten av en ny institutionell situation. Denna 

anpassning kan ske på olika sätt och vara mer eller mindre framgångsrik vilket teorierna 

i detta avsnitt kommer att behandla. Utöver Raynard (2016) och Greenwood och 

Hinings (1996) använder vi Flamholtz och Randle (2008) och Pettigrew (1985) för att 

förklara en lyckad strategisk organisationsförändring. 
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Figur 2 – Egenkomponerad sammanfattning teoretisk referensram inspirerad av 
Grennwood och Hinings (1996; 1034) 

3.2 Institutionell	  förändring	  	  

Utgångspunkten i den institutionella teorin handlar om att förklara och skapa en större 

förståelse för organisationers handlingsmönster samt om de lever upp till de 

förväntningar som ställs på dem. Teorin handlar vidare om att förstå hur organisationer 

påverkar och påverkas av dess omgivning samt i vilken utsträckning organisationer 

kommer att följa de formella och informella regler som föreligger istället för att själva 

välja rationella sätt att agera. (Eriksson - Zetterqvist, 2009). 

 

Greenwood och Hinings (1996) har utvecklat en modell för att med den bidra med en 

mer fullständig förklaring till hur organisationer tolkar och svarar på det kontextuella 

tryck som existerar i den institutionella miljön som organisationen befinner sig i. 

 

Modellen utgår från att den institutionella förändringen antingen är radikal eller 

konvergent i dess omfattning, med en hastighet som antingen kan ses som revolutionär 

eller evolutionär. En radikal förändring innebär ofta en total förändring där 
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organisationen helt bryter sig loss från den befintliga institutionella logiken eller 

kombinerar flera olika logiker. Radikala förändringar sker således inte genom gradvis 

anpassning till organisationens omgivning. En konvergent förändring är inte lika 

omfattande och innebär istället en finjustering av den nuvarande positionen genom små 

justeringar som sker inom den befintliga institutionella logiken. Gällande hastigheten på 

den institutionella förändringen beskriver Greenwood och Hinings (1996) att en 

evolutionär förändring innebär att förändringen sker långsamt och gradvis medan en 

revolutionär förändring istället sker snabbt och påverkar näst intill alla delar i 

organisationen simultant. En lyckad radikal förändring menar de vidare bör ske genom 

en revolutionär förändring medan en konvergent förändring kan ske långsamt genom en 

evolutionär förändring. 

 

Kärnan i Greenwood och Hinings (1996) modell kan beskrivas i tre punkter: 

 

1. Organisatoriskt motstånd till förändring kommer från normativa förväntningar 

som existerar i organisationens institutionella kontext. 

2. Huruvida radikala organisationsförändringar uppstår och i vilken takt de sker 

varierar mellan olika institutionella sektorer. Detta förklaras dels av 

institutionernas olika strukturer, men även av den grad till vilken organisationen 

är isolerad respektive exponerad för idéer från andra sektorer. 

3. Huruvida radikala förändringar uppstår och i vilken takt de sker kan också 

variera inom institutionella sektorer. Detta förklaras då genom skillnader i 

organisationers interna dynamik. Detta förklarar även varför organisationer 

svarar olika på samma kontextuella tryck.  

 

Greenwood och Hinings (1996) anser att organisatoriskt beteende inte enbart kan 

förklaras av påtryckningar från marknaden utan att deras beteende även påverkas av 

institutionellt tryck. De ser organisationer som inbäddade i institutionella sammanhang 

och menar att organisationer både påverkas av och påverkar kontexten. Vidare gör de 

skillnad på den inre och den yttre kontexten. Den yttre kontexten delas upp i de två 

delarna marknadskontext och institutionell kontext, medan den inre kontexten delas upp 

i de fyra olika interna dynamikerna maktförhållanden, handlingsförmåga, missnöje samt 

gemensamma värderingar. De element som rör den interna dynamiken delas in i 



    

 

45 

“möjliggörande” och “påskyndande” faktorer. Missnöje och gemensamma värderingar 

benämns som påskyndande faktorer för förändring, medan maktförhållanden och 

handlingsförmåga ses som möjliggörande. De fyra dynamikerna beskrivs nedan. 

 

1. Missnöje 

Inom organisationen finns det ofta flera avdelningar som alla förespråkar olika intressen 

som på bästa sätt ska gynna den egna avdelningen. En orsak till om förändringen sker 

på ett framgångsrikt sätt eller om organisationen möter motstånd kan således bero på 

om individerna inom organisationen är nöjda med hur de egna intressena uppfylls av 

organisationen eller inte. Missnöje kommer dock inte att leda till radikala förändringar, 

som innefattar att organisationen bryter sig loss från den rådande logiker, om de 

missnöjda individerna eller grupperna inte känner igen kopplingen mellan den rådande 

logiken och den nackdel som den innebär för dem. (Greenwood & Hinings, 1996) 

 

2. Gemensamma värderingar  

Gemensamma värderingar är även länkade till motstånd vilket gör det viktigt att 

organisationens värderingar kommuniceras ut så att de är självklara för individerna 

inom organisationen. Detta för att organisationen senare ska kunna använda dessa 

värderingar för att möta det uttryckta missnöjet eftersom de individer som uttrycker 

känslor av missnöje kanske inte inser att den rådande logiken är en orsak till deras 

missnöje. Olika typer av engagemang i organisationen resulterar i olika typer av 

förändringar. (Greenwood & Hinings, 1996) De olika typerna av engagemang beskrivs 

enligt: 

• Konkurrerande engagemang: Vissa individer och grupper förespråkar 

användandet av den föreliggande logiken, medan andra individer och grupper 

förespråkar användandet av en annan logik. 

• Reformativt engagemang: Alla individer och grupper förespråkar en annan logik 

än den som i dagsläget används. 

• Status quo engagemang: Alla individer och grupper är överens om användandet 

av den föreliggande logiken. 
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• Likgiltigt engagemang: Individer och grupper är varken engagerade eller icke 

engagerade i användandet av den föreliggande logiken. 

 

Utifrån dessa klassificeringar av engagemang menar Greenwood och Hinings (1996) att 

en radikal förändring endast kan ske om individers intressen blir associerade med 

konkurrerande eller reformativa engagemang. Status quo engagemang och likgiltigt 

engagemang är därmed tydligare sammankopplat med en konvergent förändring eller 

ingen förändring alls. 

 

3. Maktförhållanden 

Individer och gruppers förmåga att påverka förändringen varierar då de alla har olika 

makt vilket kan ha att göra med organisationens värderingar. Den föreliggande 

institutionella logiken medför att vissa individer och grupper tilldelas mer makt än 

andra. Om makten är koncentrerad i toppen kan det begränsa möjligheterna för 

organisationsförändring, om den däremot är decentraliserad kan det vara en 

möjliggörande faktor för förändring. I den mån den föreliggande logiken verkar för 

individen och gruppens fördel kommer logiken att förespråkas av individerna och 

grupperna. För att en radikal förändring ska ske krävs det att de som innehar makt 

verkar för att den radikala förändringen ska ske. (Greenwood & Hinings, 1996) 

 

4. Handlingsförmåga 

För att hantera övergången från en logik till en annan, eller kombinationen av flera 

logiker, som den radikala förändringen innebär krävs det att hänsyn tas till följande tre 

aspekter: 

• Organisationen måste ha tillräckligt med förståelse kring den nya konceptuella 

slutdestinationen. Det måste finnas en tydlighet kring detta för att inte riskera en 

misslyckad förändring. 

• Organisationen måste ha den kompetens som krävs för att fungera i den nya 

konceptuella destinationen. Tillgängligheten av kompetens och resurser samt 

dess mobilitet är avgörande för en organisations handlingsförmåga. 
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• Organisationen måste ha förmågan att leda organisationen mot den nya 

destinationen. Att mobilisera resurser är en del av den förmåga som krävs av 

ledaren. Även ledarens tidigare erfarenheter avgör organisationens 

handlingsförmåga.   

 
En hög handlingsförmåga leder till att förändringen sker snabbt, så kallad revolutionär 

förändring. En radikal förändring kan inte uppnås utan att organisationen har tillräckligt 

med kunskap om den nya kontexten, samt hur organisationen ska arbeta för att ta sig dit. 

Handlingsförmågan kan således ses som en möjliggörande faktor då det utan 

handlingskraft ej är möjligt att uppnå en radikal förändring. Handlingskraften i sig 

bidrar dock inte till en radikal förändring, det krävs motivation till att genomgå 

förändringen vilket drivs av den påskyndande dynamiken. Uppnåendet av en radikal 

förändring kräver således handlingskraft kombinerat med antingen ett konkurrerande 

eller reformativt engagemang. (Greenwood & Hinings, 2996) 

 

Alla dessa element samverkar och påverkar förändringen simultant. Resultatet av 

förändringen i den inre kontexten leder sedan tillbaka till att förändra den yttre 

kontexten. Greenwood och Hinings (1996) modell kan sammanfattas enligt bilden 

nedan: 

 

Bild 1 (Greenwood & Hinings 1996;1034)  
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3.3 Institutionell	  komplexitet	  	  

Som en utveckling av den institutionella teorin sökte Greenwood et al. (2011) 

ytterligare förståelse för organisationers sätt att hantera institutionella 

organisationsförändringar. Då institutionella miljöer ofta beskrivs i plural (Meyer & 

Rowan, 1977) förekommer det således att flera logiker är verksamma inom en och 

samma organisation. Utöver att det är flera logiker som förekommer inom en och 

samma organisation kan dessa vidare variera i utsträckning och på så sätt antingen ses 

som konkurrerande eller motstridiga. Detta innebär att om organisationen ska följa den 

ena logiken tvingas de antingen att motarbeta eller bortprioritera en annan logik vilket 

kan leda till att organisationen konfronteras med inkompatibla föreskrifter från olika 

institutionella logiker och miljöer. Detta förklarar Greenwood et al. (2011) som 

institutionell komplexitet. Kraatz och Block (2008) menar att den institutionella 

komplexiteten kan leda till konflikter, splittringar och otydliga mål inom 

organisationen. Dock behöver den inte enbart innebära negativa effekter utan kan även 

medföra positiva effekter då organisationer som står inför komplexa situationer ofta kan 

hitta nya lösningar och på så sätt tillfredsställa de krav som kommer från de olika 

institutionella logikerna. På så sätt kan den institutionella komplexiteten och de 

motstridiga logikerna även ses som en styrka som håller ihop organisationen från att 

dras isär (Kraatz & Block, 2008). 

 

Tidigare forskning kring institutionell komplexitet har främst fokuserat på att flera 

institutionella logiker endast kan samexistera temporärt under en kortare 

övergångsperiod (Yu, 2015). Dock menar Raynard (2016) att så inte är fallet och att 

flera institutionella logiker kan samexistera inom en organisation. Raynard (2016) 

menar vidare att ju fler institutionella logiker som existerar på fältet, desto större blir 

komplexiteten för organisationen att hantera eftersom de då behöver möta flera krav 

från flera intressenter. Kombinationen av flera logiker medför dock både inre och yttre 

utmaningar för organisationen att hantera (ibid.). Inre utmaningar uppstår ofta inom 

organisationen då delar av gruppen identifierar sig med den ena logiken, medan andra 

delar av gruppen identifierar sig med den andra logiken. Detta leder i sin tur till en 

splittrad och sårbar organisation. Yttre utmaningar kan uppstå då organisationen önskar 

söka extern stöd eftersom de endast delvis förespråkar den aktuella logiken. 
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3.3.1 Organisatoriska	  filter	  för	  institutionell	  komplexitet	  

Greenwood et al. (2011) menar att den institutionella komplexiteten upplevs och 

hanteras olika beroende på vilken organisation det rör sig om då komplexiteten grundar 

sig i processer som sker inom det organisatoriska fält som organisationen är verksam 

inom. I vilken utsträckning de olika institutionella krafterna och därmed den 

institutionella komplexiteten påverkar organisationens beteende har att göra med det 

som Greenwood et al. (2011) benämner som organisatoriska filter. Dessa filter 

definierar dem som organisationens fältposition, ägande och styrning, struktur och 

identitet. 

 

1. Fältposition 

Organisationens fältposition beskriver Greenwood et al. (2011) som central eller perifer. 

En organisation med en central fältposition karaktäriseras ofta av dess stora storlek och 

höga ålder som ger organisationen en hög status. Den höga statusen inkluderar ofta även 

mer resurser samt en högre mediebevakning som kan påverka de krav som ställs på 

organisationens sätt att agera. Centrala organisationer tenderar även att vara djupt 

förankrade i den rådande institutionella logiken och de förväntningar som den medför 

vilket gör dem mer känsliga för den institutionella komplexiteten och de utmaningar 

som den medför då de har svårare att avvika från den befintliga logiken. 

 

Perifera organisationer å andra sidan är mer benägna att avvika från de befintliga 

praktikerna inom den institutionella logiken eftersom att dessa typer av organisationer 

inte är lika uppfångade av institutionella normer och förväntningar. Dessa typer av 

organisationer kommer, till skillnad från centrala organisationer, således inte att uppleva 

den institutionella komplexiteten i lika hög utsträckning då de inte har lika stark 

koppling till den rådande institutionella logiken eller till andra organisationer vars 

beteende anses som lämpligt. På så sätt är perifera organisationer ofta mindre medvetna 

om de förväntningar som föreligger på den aktuella institutionella logiken. De är även 

mindre benägna om att upprätthålla den då logiken inte kommer dem till nytta på 

samma sätt som för en central organisation. Vidare kan organisationer som existerar i 

gränslandet mellan att ha en central eller perifer fältposition ha en större handlingsfrihet 

då de är mer medvetna om de konkurrerande logikerna. Dock kommer även dessa 
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organisationer troligtvis att utsättas för en högre grad av komplexitet (Greenwood et al., 

2011). 

 

2. Ägande och styrning  

Enligt Greenwood et al. (2011) finns det två kopplingar mellan institutionell logik och 

maktförhållanden, ägarskap och styrning. De beslut som fattas inom organisationen är 

inte enbart en funktion av de som deltar i beslutsprocessen, även inflytande från andra 

individer och grupper inom organisationen avgör hur styrningen och beslutsfattandet 

inom organisationen formas. Organisationens ägande och styrning har på så sätt mycket 

att göra med makt och maktrelationer. Sammansättningen av organisationens 

ägarstruktur, antingen som privat, offentlig, börsnoterad, familjeägd eller ideell avgör 

utsträckningen på organisationen relativa mottagligheter för flera institutionella logiker 

samt hur de hanteras. Organisationer med mer omfattande beslutsprocesser kommer 

sannolikt att uppleva större svårigheter i att hantera den institutionella komplexiteten på 

grund av att de upplever svårigheter i att nå utbredda och gemensamma samarbeten och 

avtal för att minska den institutionella komplexiteten (Greenwood et al., 2011). 

 

Den andra kopplingen mellan maktförhållanden och institutionell komplexitet har att 

göra med styrningen och olika individer och gruppers positioner inom organisationen. 

Vissa individer och grupper har mer makt än andra vilket medför att organisationens 

reaktion mot den institutionella komplexiteten som uppstår vid mötet av flera logiker 

troligtvis kommer att spegla intresset hos de mest inflytelserika individerna och 

grupperna. De med makt kommer på så sätt att avgöra hur organisationen svarar på den 

institutionella komplexiteten samt vilken logik som prioriteras. (Ibid.) 

 

3. Struktur 

Greenwood et al. (2011) menar att organisationens struktur påverkas av de som ingår i 

organisationens beslutsprocesser samt deras tolkningar och prioriteringar av 

institutionella logiker. De menar vidare att individerna inom organisationen 

representerar olika institutionella förhållningssätt och logiker vilket medför att det 

skapas egna inomorganisatoriska grupperingar av individer som skiljer sig åt när det 

kommer till hur de prioriterar och svarar på institutionella tryck som uppstår. Ju mer 
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differentierad organisationen är, alltså ju fler individer med egna tolkningar det finns, 

desto större komplexitet kommer organisationen att uppleva. 

 

Även anknytningen mellan organisationens medlemmar och fältnivåns institutionella 

infrastruktur spelar roll. De enskilda individerna utsätts för institutionella krafter i olika 

utsträckning vilket exempelvis kan påverkas av individens medverkan på konferenser 

eller utbildningsprogram där de utsätts för nya externa influenser. Desto större 

anknytningen är, ju större är sannolikheten för att den institutionella logiken får fäste i 

organisationen. Medlemmarna inom organisationen kan på så sätt ha olika anknytning 

till de institutionella krafterna på fältnivå vilket kommer att påverka huruvida logiken 

får fäste i organisationen eller inte. Ju starkare påverkan de utomstående influenserna 

får på organisationen, desto mindre handlingsutrymme får organisationen att hantera 

den institutionella komplexiteten. Organisationens struktur är därmed viktig för att 

avgöra hur den upplever den institutionella komplexiteten, samt för att avgöra vilka 

verktyg som används för att hantera den. Organisationen kan därmed ses som mer än en 

institution för en viss institutionell logik, istället kan den ses som en plats där individer 

och grupper tolkar och uppfattar institutionella föreskrifter.  

 

4. Identitet 

Identitet som ett organisatoriskt filter för att avgöra tolkningen, samt hur organisationen 

svarar på strategiska beslut och kontextuella faktorer är enligt Greenwood et al. (2011) 

relativt nytt. De menar att det är viktigt att ta hänsyn till identiteten både på 

institutionell och på organisatorisk nivå.  

 

På institutionell nivå kan identiteten ses som en uppsättning av olika institutionella 

standardiserade sociala kategorier. På så sätt handlar den institutionella identiteten om 

dess medlemskap i en social kategori eller grupp av identiteter bland organisationer på 

fältet. Den institutionella identiteten är viktig att studera då den är avgörande för hur 

organisationens handlingsmönster formas när organisationen ställs inför institutionell 

komplexitet. Den institutionella identiteten kan medföra att vissa handlingsmönster 

utesluts eftersom de inte passar inom den givna sociala kategorin. På organisatorisk nivå 

kan identiteten istället ses som de egenskaper som särskiljer organisationen mot andra 
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organisationer, speciellt organisationer inom samma sociala kategori. Den 

organisatoriska identiteten avgör hur förväntningar och tryck som uppstår på 

organisationen prioriteras, samt hur organisationen reagerar på dessa tryck och på den 

institutionella komplexiteten. Viktigt att ta hänsyn till är även huruvida organisationen 

bedömer identiteterna som positiva eller negativa, samt styrkan på identiteten och i 

vilken utsträckning uppfattningen om identiteten delas bland individer inom 

organisationen. Beroende på individens inställning till den föreliggande logiken kan 

denne välja att bevara positiva aspekter av den institutionella logiken, alternativt motstå 

eller omfamna institutionella tryck som uppstår. På så sätt har individens inställning till 

logiken mycket att göra med hur organisationen tolkar och svara på den institutionella 

komplexiteten. En stark känsla av identitet kommer att stärka organisationens förmåga 

att motstå externa institutionella tryck, medan en svagare känsla av identitet kommer att 

medföra en lägre förmåga att motstå det institutionella trycket. 

3.3.2 Fyra	  konfigurationer	  av	  institutionell	  komplexitet	  

Likt Greenwood et al. (2011) diskuterar Raynard (2016) institutionell komplexitet och 

menar att det är tre faktorer som påverkar komplexiteten i att förena olika institutionella 

logiker. För att institutionell komplexitet ska föreligga krävs det att minst två av tre 

faktorer går att identifiera. De tre faktorerna beskrivs nedan. 

 

• Graden av de olika logikernas inkompabilitet 

• I vilken utsträckning det finns en allmänt accepterad prioritering av logikerna på 

fältet 

• I vilken grad logikernas juridiska bestämmelser överlappar eller konkurrerar 

med varandra genom att hävda auktoritet över samma behörighetsutrymmen. 

 

Hur dessa faktorer sammansätts resulterar enligt Raynard (2016) i fyra olika 

konfigurationer av komplexitet som medför utmaningar för organisationen att hantera. 

De fyra komplexiteterna är segregerad komplexitet, linjär komplexitet, återhållsam 

komplexitet och volatil komplexitet. 
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1. Segregerad komplexitet 

Segregerad komplexitet utmärker sig genom fältets nivå av juridiska bestämmelser 

logiker sinsemellan. Detta innebär att varje enskild logik har en egen samling aktörer, 

aktiviteter och praxis som utmärker den specifika logiken. Vidare har dessa även egna 

institutionella infrastrukturer att värna om. Fastän de normativa kraven på logikerna kan 

vara inkompatibla finns det inte mycket utrymme för dispyter eftersom varje logik 

håller sig till sin praxis. Denna segregation innebär således att logiker kan verka 

parallellt med varandra utan att hamna i konflikt eftersom de inte inkräktar på varandras 

rättsliga ramar. Segregerad komplexitet är den form av komplexitet som är enklast för 

organisationer att hantera, delvis tack vare den låga förekomsten av konflikter mellan 

logikerna. För att undvika denna typ av komplexitet kan organisationer välja att 

fokusera på en logik istället för på flera, alternativt kan organisationen dela upp 

verksamheten i enskilda självständiga segment som var för sig fokuserar på specifika 

logiker. Att endast fokusera på en logik behöver dock inte alltid vara fördelaktigt utan 

kan även innebära en del problem. Organisationer som är för smalt inriktade på en 

enskild logik löper ofta större risk att utsättas för problem om förändringar i 

omgivningen skulle ske. Detta då de inte kan dra fördel av andra institutionella logiker i 

samma utsträckning och blir därmed mindre flexibla. 

 

2. Återhållsam komplexitet 

Återhållsam komplexitet innebär att det finns en allmänt accepterad prioritering av 

logikerna på fältnivå. Även om de inkompatibla logikerna riktar sig mot samma 

juridiska bestämmelser, dämpas det öppna ifrågasättandet mellan de olika logikerna 

tack vare att det sedan innan redan finns en fast prioritering. Den fasta prioriteringen 

klargör var resurser och uppmärksamhet bör läggas vilket ofta bidrar till klarare, mer 

specifika samt mer enhetliga och integrerade regler. Komplexiteten blir således enklare 

att hantera då det redan finns en prioritering av logikerna på fältet. Konflikter löses ofta 

på högre nivåer, antingen genom förhandling mellan de olika logikerna alternativt om 

de högre och dominerande aktörerna premieras och efterföljs. Svårigheten här ligger 

ofta i den lyhördhet som krävs för de olika aktörer som försvarar sin auktoritet över 

samma praxis. Överlappningen av de juridiska bestämmelserna skapar således en 
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spänning mellan de olika aktörerna som förespråkar olika logiker samtidigt som det 

tyder på att organisationer är förhindrade från att anta strukturer som fokuserar på 

logiker som utesluter andra. Hanteringen av denna komplexitet kan ske genom att 

organisationer prioriterar logikerna på samma sätt som de prioriteras på fältet. Att inte 

prioritera logiker på samma sätt som fältet kan leda till att organisationen tappar stöd 

från starka organisationer med prioriterade logiker. 

 

3. Linjär komplexitet  

Linjär komplexitet innebär att föreskriften av logikerna kan vara kompatibla samt 

ömsesidigt förstärkande. Även om de juridiska bestämmelserna överlappar varandra och 

dess prioriteringar på fältet förblir fasta kan de dispyter som uppstår mellan 

organisationer vara konstruktiva. I den mån logikerna kompletterar eller stämmer 

överens med varandra har de potential att generera ett stabilt och ömsesidigt 

förstärkande system där logiker interagerar med varandra. Den linjära komplexiteten 

skiljer sig därmed från de ovanstående komplexiteterna i det avseendet att det ej 

föreligger någon konkurrens om att införa ett dominerande system, istället stimuleras 

förespråkare för olika logiker nu att förhandla kring samarbetsmöjligheter. Utmaningen 

ligger i att underhålla de produktiva spänningar som föreligger mellan logikerna och 

som också upprätthåller samarbetsviljan. För att uppnå detta har det visat sig att många 

organisationer implementerat en hybridstruktur som samlar de grupper som identifierar 

sig med olika logiker. Lawrence and Lorsch (1967) betonar vikten av att använda sig av 

integrerbara strukturer när två eller flera strukturer är ömsesidigt beroende av varandra. 

Genom att konstruera sin organisation på detta sätt kan fördelarna med integrationen 

utnyttjas, samtidigt som integriteten i de olika enheterna bibehålls. Organisationer kan 

således anta mer komplexa blandade strukturer som integrerar fler logiker i kärnan av 

organisationen. 

 

4. Voltatil komplexitet 

Volatil komplexitet är ofta den mest utmanade komplexiteten för organisationer att 

hantera då det inte finns någon överenskommelse kring de rådande juridiska 

bestämmelserna inom fältet och det finns heller inte någon allmänt accepterad 
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prioritering av logikerna. Den volatila komplexiteten liknas ibland vid “institutionella 

krig” på grund av det ostabila fältet samt insikten om att endast ett fåtal krav som ställs 

kommer att uppfyllas och fältet kännetecknas av det faktum att det föreligger oro kring 

samexistensen av flera icke dominanta logiker. Osäkerheten på fältet leder till större 

handlingsfrihet och organisationerna har en större frihet att anta strukturer som ligger i 

linje med det egna intresset. Hanteringen av den volatila komplexiteten kan således ske 

genom att dela upp sin verksamhet i decentraliserade enheter som flexibelt kan 

kombinera flera olika logiker. Den uppdelade strukturen gör det på så sätt enklare att 

hantera flexibiliteten av logikerna, dock kan detta ske på bekostnad av samarbeten 

mellan de olika enheterna då de istället fokuserar på att nå sina egna mål. 

3.4 Institutionell	  oklarhet	  som	  en	  del	  av	  den	  institutionella	  

komplexiteten	  

Likt Raynard (2016) menar Brunsson (2009) att det är möjligt för olika logiker att 

samexistera i en organisation. Brunsson (2009) menar dessutom att det idag blivit allt 

vanligare att de samexisterar vilket resulterat i en institutionell oklarhet då gränserna 

mellan olika institutioner håller på att suddas ut då olika typer av organisationer tar efter 

egenskaper från andra typer av organisationer. Han tar sin utgångspunkt i mötet mellan 

den offentliga logiken och företagslogiken för att förklara orsakerna till uppkomsten av 

den institutionella oklarheten.  

 

Han menar att offentliga organisationer tar efter aspekter från företagslogiken samtidigt 

som företag tar efter aspekter från den offentliga logiken. Detta konstaterar han vidare 

kan vara frivilligt men likväl påtvingat. Brunsson (1994) beskriver hur offentliga 

verksamheter gått från att ha studenter, patienter och kollegor till att ha kunder och 

konkurrenter. Skolan har specialiserats med olika program och istället för att se de andra 

aktörerna på marknaden som samarbetspartners ses de idag som konkurrenter. Detta är 

ett resultat av mötet mellan två logiker vilka han benämner som ”the political 

organisation” och ”the company” som idag befinner sig på samma marknad. Dessa 

inspireras av varandra och gränserna däremellan blir alltmer oklar. 

 

Brunsson (1994) börjar med att göra en distinktion mellan de olika logikerna vilka kan 

sammanfattas enligt tabellen nedan: 
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Tabell 1 – Distinktioner mellan företagslogiken och den offentliga logiken enligt Brunsson 
(2009) 

 

Sammanfattningsvis finns det många olikheter mellan de olika institutionerna men 

eftersom organisationer idag ofta kombinerar funktioner och egenskaper från olika 

institutionella logiker blir gränserna mellan de olika organisationsformerna allt mer 

oklara. Detta menar Brunsson (1994) resulterar i något han benämner som institutionell 

oklarhet. Orsakerna till denna oklarhet delar han upp i tre delar; ”Picking out individual 

bits”, ”realizing institutions” och ”adaptation”. Dessa förklaras nedan. 

 

1. Picking out individual bits 

Det uppstår en institutionell oklarhet för organisationer om de väljer ut vissa attraktiva 

delar av andra institutionella logiker och imiterar dem utan att reflektera kring om de 

stämmer överens med organisationens övriga delar. Utan denna överensstämmelse kan 

den interna logiken i den egna organisationen påverkas negativt. Att välja ut vissa 

attraktiva egenskaper från andra institutionella logiker kan rättfärdigas av att både 

offentliga och privata organisationer innefattar både attraktiva och oattraktiva 

egenskaper. Offentliga organisationer kanske vill bli effektivare genom att anamma 

idéer från det privata medan privata organisationer exempelvis kan imponeras av 

politiska organisationers problemlösningsförmåga och hantering av att kombinera 
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oförenliga krav. Det föreligger dock en risk för institutionell oklarhet om de delar som 

imiteras från andra organisationer inte överensstämmer med övriga delar i den egna 

organisationen. 

 

2. Realizing Institutions 

Då varken privata eller offentliga organisationer kan ses som attraktiva helheter kan 

organisationer eftersträva att likna den ena logiken mer än den andra. Offentliga 

organisationer kan sträva efter att bli mer företagslik och privata organisationer kan 

sträva efter att anamma aspekter från den offentliga logiken. När organisationer 

eftersträvar att bli mer lik den institutionella logik som den redan tillhör reduceras 

risken för institutionell oklarhet men när de eftersträvar att efterlikna en annan 

institution ökar risken för oklarhet substantiellt. En sådan typ av förändring tar 

vanligtvis längre tid och organisationen kommer under denna förändringsprocess att 

befinna sig i ett oklart läge. Dessutom finns det inget som garanterar att en sådan 

förändring lyckas helt då gamla mönster kan kvarstå under en lång tid bland annat på 

grund av att människor i organisationen håller fast vid dem av vilja vilket kan göra den 

institutionella oklarheten till ett stabilt läge för organisationen. 

 

3. Adaption 

Institutionell oklarhet kan också uppstå på grund av att organisationer anpassar sig till 

förändringar som sker i den institutionella miljön och inom den egna organisationen 

vilket utmanar organisationens institutionella tillhörighet. Ett företags anpassning till 

den offentliga logiken kan dels ske frivilligt men även på grund av statliga regleringar 

och lagar. Detsamma gäller offentliga verksamheter och dess anpassning till 

marknadslogiken, det kan vara ett frivilligt val men likväl något de tvingas till. 

Marknadiseringen av välfärdstjänster är ett exempel på en anpassning till 

marknadslogiken som skedde på grund av statliga regleringar då den offentliga sektorn 

ansågs hade växt sig allt för stor och det blev svårt att hävda den offentliga sektorns 

överlägsenhet i att producera vissa produkter och tjänster. 
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3.5 Organisationsförändring	  som	  svar	  på	  institutionell	  

förändring	  

På ett övergripande plan kan en organisationsförändring ses som en förändring som sker 

över tid och innebär skillnader i form, kvalité eller tillstånd i en organisatorisk enhet 

(Van de ven & Poole, 1995). En organisatorisk enhet kan vidare förklaras som den 

enskilda individens arbete, en arbetsgrupp eller organisationen som helhet. Weick och 

Quinn (1999) skriver även att en organisationsförändring kan bestå av ändrade 

strategier, förhållningssätt eller organisationsstrukturer. Dessa breda definitioner av 

organisationsförändring gör att det är möjligt att definiera de flesta förändringar som 

sker i en organisation som en organisatorisk förändring. Vidare kan innebörden av en 

organisationsförändring variera mycket beroende på vilken typ av organisation det rör 

sig om, vad organisationen har för struktur samt hur många individer som påverkas av 

förändringen (Jones, 2007). 

 

För att skapa en förståelse kring organisationers beteende gällande 

organisationsförändring kopplar Greenwood och Hinings (1996) ihop organisationens 

kontext, samt det institutionella tryck som uppstår, med organisationens interna 

dynamiker. De menar att organisationer både påverkar och påverkas av kontexten och 

att anpassningen till organisationens institutionella miljö sker i form av en 

organisationsförändring. Flamholtz och Randle (2008) menar likt Greenwood och 

Hinings (1996) att en organisationsförändring kan ske som ett svar på det som sker i 

organisationens interna eller externa miljö. Om initiativet till förändringen tas medvetet 

med avsikt att göra en anpassning till att möta framtida krav har en proaktiv förändring 

skett (Flamholtz & Randle, 2008). En reaktiv förändring däremot, kan förklaras som ett 

svar på förändringar som redan inträffat i organisationens interna eller externa miljö 

(ibid).   

 

Pettigrew (1985) har som utgångspunkt att en strategisk förändring krävs för att nå en 

framgångsrik organisationsförändring vilket kan beskrivas som en proaktiv förändring 

enligt Flamholtz och Randles (2008) definition. I sin modell utgår Pettigrew (1985) från 

kontingensteorins synsätt om att det inte finns ”ett bästa sätt” att organisera sin 

verksamhet på då alla organisationer är olika och har därmed olika förutsättningar för 

att lyckas med den strategiska förändringen. Likt Greenwood och Hinings (1996) 
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belyser Pettigrew (1985) vikten av att förstå och ta hänsyn till kontexten, innehållet och 

de processer som är föremål för den organisatoriska förändringen (Pettigrew, 1985; 

Donaldson 2001).  

 

Kontext handlar om faktorer kring varför och när en organisationsförändring sker. 

Pettigrew (1997) delar upp kontexten i inre och yttre kontext där yttre kontexten handlar 

om vad som sker i organisationens omgivning. Faktorer som kan påverka den yttre 

kontexten är exempelvis konkurrens, konjunktursvängningar eller politiska beslut. Den 

inre kontexten fokuserar istället på det som sker inom organisationen, exempelvis 

organisationsförändringar eller andra processer som sker inom organisationen. Genom 

att studera de kontextuella faktorerna är det möjligt att härleda förändringens framgång 

eller misslyckande. 

 

Innehåll handlar istället om vad som händer vid en organisationsförändring och 

inkluderar de verktyg och tekniker som används för förändring. Hänsyn tas till de 

objektiv, det syfte samt de mål som ligger bakom organisationsförändringen. Genom att 

studera vad som förändras är det möjligt att dra slutsatser kring medarbetarnas attityder 

kring förändringen.  

 

Process syftar till hur organisationsförändringen sker och på vilket sätt förändringen 

implementeras. Tillvägagångssättet kan ha en stor påverkan på hur förändringen tas 

emot av de anställda. Processen kan förklaras med olika faser som representerar en 

förändring och fokuserar på hur olika intressenter i organisationen interagerar i 

processen.   

 

Pettigrew och Whipp (1991) presenterar även fem centrala faktorer som står i relation 

till varandra och som är avgörande för en framgångsrik hantering av strategisk 

förändring. Dessa faktorer är: 

 

1. Miljömässiga bedömningar som handlar om en kontinuerlig övervakning av den 

inre och den yttre miljön genom öppna lärande system. 

2. Mänskliga resurser som tillgångar och förpliktelser. Det är av största vikt att 

medarbetarna känner sig betrodda och värdefulla. 
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3. Länka ihop strategiska och operativa förändringar som i sin tur kan leda till nya 

strategiska förändringar. 

4. Att leda förändringen som tar organisationen framåt. Ledarskapet bör även 

inkludera visioner och värderingar som leder organisationen in på skapandet av 

ett klimat som uppmuntrar förändring. 

5. Övergripande samstämmighet är viktigt för att förändringen ska bli genomförbar. 

Strategin för förändringen ska även stämma överens med organisationens mål, 

dess miljö samtidigt som konkurrensfördelar skapas som en följd av den 

genomförda förändringen. 
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4 Empiri	  
I detta avsnitt redogör vi för den empiriska data vi samlat in genom de 

semistrukturerade intervjuerna. Den insamlade empirin utgår ifrån respondenternas 

egna upplevelser och erfarenheter och kommer att presenteras med utgångspunkt i de 

teman som behandlades under intervjuerna. De teman som behandlades under intervjun 

har därefter strukturerats om för att på ett bättre sätt matcha med den teoretiska 

referensramen. 

4.1 Gymnasieskolans	  marknadskontext	  

Den svenska skolmarknaden har förändrats i flera avseenden de senaste åren vilket både 

rektor, lärare, kultur- och bildningschef och kommunikationschef är överens om. 

Kultur- och bildningschefen ser utvecklingen av den svenska skolmarknaden intressant 

på många sätt. 

”Det som egentligen hände när man kom in i friskoledelen, det var ju att då 

hade vi en puckel av ungdomar som skulle in i gymnasieskolan och den 

kommunala skolan var lika stor hela tiden under den här puckeln, den ökade 

aldrig utan det ökade antalet elever det togs av friskolemarknaden. Det vill 

säga, det här gynnade den kommunala verksamheten.”   

      

    Kultur- och bildningschefen 

Hen menar att den kommunala skolan gynnades då de inte behövde anpassa sig och 

rekonstruera sin organisation. Dock när elevutvecklingen senare gick ner blev det 

istället en kamp om eleverna som påverkade den kommunala skolan eftersom de då 

genom marknadsföring var tvungna att återta eller bibehålla den marknad de tidigare 

haft per automatik och först då blev kampen mellan den kommunala och den fristående 

skolan hårdare vilket även lärarna håller med om. 
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”Det var färre elever, minskade elevkullar och sen hade ju friskolorna 

etablerat sig på marknaden nyligen vilket gjorde att det fanns många tomma 

platser hos dem. Så det blev ju få elever att konkurrera om och då var man 

tvungen att marknadsföra skiten ur sig annars riskerade skolan att läggas 

ner. Senast igår lades ju en skola ner här i länet, så det händer ju hela 

tiden”       

     Lärarna  

Lärarna beskriver friskolereformen och introduktionen av NPM som problematisk på 

flera sätt.  

”Innan konkurrensutsättningen fanns ju inte gymnasiemässor, då var det ju 

närhetsprincipen som rådde. Man kunde ju välja, skulle det vara något 

specifikt som att “jag vill bli bonde” visste ju studie- och yrkesvägledaren 

det och vart man då skulle gå. Men fanns programmet på sin ort, då var det 

där man gick.”      

     Lärarna  

De menar att det fria skolvalet har gett upphov till fluktuationer i antalet sökande till 

den aktuella gymnasieskolan, något som enligt lärarna inte var ett problem på samma 

sätt innan friskolereformen och det fria skolvalet. Då var det enklare för 

gymnasieskolan att utifrån de demografiska faktorerna förutspå söktrycket inför 

kommande år vilket underlättade planeringen av verksamheten. Vidare upplever lärarna 

att konkurrensutsättningen och friskolereformen inte lett till något positivt för den 

kommunala gymnasieskolan, och inte heller för eleverna. 

”Vi ser ju att efter friskolereformen och konkurrensutsättningen så har ju 

resultaten sjunkit.”[…] ”Och just segregationen, den är otroligt allvarlig. 

Skolor brakar ihop, man har noll utbildad personal, eleverna får inte det 

dem ska få, det råder ingen trygghet.”    

     Lärarna 

Lärarna menar vidare att kommunaliseringen av skolan inte är särskilt uppskattad bland 

de lärare som har valt att arbeta inom den offentliga sektorn och de tror att de flesta 

hellre hade sett att skolan fortfarande var statlig. 
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”Jag tror inte att det är så många lärare som är så positiva till det här med 

kommunaliseringen av skolan.”[…] ”Undersökningar visar ju också att 

segregeringen ökar, vilket hänger ihop med kommunaliseringen och 

skolreformerna under 90-talet och det skapar ju ett jäkla missnöje.” 

  Lärarna 

Situationen på marknaden förändras hela tiden och samtliga respondenter konstaterar att 

marknadsföringen fått en annan roll inom organisationen idag än innan 

konkurrensutsättningen. Kultur- och bildningschefen anser att marknadsföringen fick en 

betydande roll för den kommunala gymnasieskolan först när elevkullarna minskade 

efter konkurrensutsättningen och konkurrensen således blev ännu hårdare. Rektorn delar 

samma uppfattning och menar även att det medfört extra arbete.   

”Förr i tiden, vad nu förr i tiden är, det behöver inte vara så långt tillbaka, 

har man fått elever ändå - elever från en kommun gick i skolan i samma 

kommun utan att man behövde marknadsföra” […] “så de som varit med i 

verksamheten i 20-30 år har ju en annan erfarenhet och så har det hängt 

med trots att förutsättningarna förändrats.”    

       Rektorn 

”Marknadsföringen kostar pengar och kräver en jäkla massa arbete. Man 

kanske inte känner sig bekväm i att stå och sälja en utbildning, som är ens 

arbetsplats utan man tycker kanske att man är anställd för andra saker.  

      

     Rektorn 

Rektorn tillför ytterligare en dimension gällande marknadsföringens roll och beskriver 

att lärarbristen har gjort sig gällande på marknaden vilket hen menar indirekt är kopplad 

till marknadsföringen.  

”Jag har aldrig upplevt det så tydligt som under det här läsåret och det 

beror ju på många saker. Det utbildas för få lärare, det är stora 

pensionsavgångar och andra saker. Det blir ett minus, underskott när det 

gäller tillgången. Och detta kopplas ju i alla fall indirekt till 

marknadsföringen i bemärkelse rykte gällande hur man skapar ett rykte 
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kring en skola på olika sätt.”[…] Det finns ju också andra parametrar som 

har betydelse, skolans resultat, hur medarbetarna trivs på sin arbetsplats, 

hur är chefen, hur är lokalerna, vad har vi för elever, det finns många saker 

som indirekt som påverkar det direkta med att rekrytera när personal slutar 

och då blir det ju marknadsföring på ett annat sätt, men det blir minst lika 

viktig som den som handlar om att rekrytera elever.”    

     Rektorn  

Kultur- och bildningschefen förklarar vidare att de ekonomiska aspekterna är viktiga att 

ta hänsyn till vid studering av de förändringar som skett på marknaden i och med 

friskolereformen och konkurrensutsättningen. Hen förklarar skolpengens funktion och 

att den i vissa fall har inneburit en orättvisa mellan kommunala och fristående aktörer.  

“Man tillät de kommunala gymnasieskolorna att gå med underskott 

samtidigt som de fick fortsätta med sin verksamhet. Detta möjliggjordes tack 

vare att den kommunala skolan är en del av en större organisation, 

kommunen, som har möjlighet att omfördela pengar mellan dess olika 

verksamheter för att inte gå med förlust totalt sett.”[…]”Då friskolorna 

endast fått den summa som kommunen budgeterat för blev de inte 

kompenserade för summan motsvarande den kommunala skolans underskott 

och gick på så sätt miste om pengar.”    

    Kultur- och bildningschefen 

Trots att skolpengen är baserad på hur mycket en elev kostar per program menar kultur- 

och bildningschefen att det är svårt att styra hur de fristående skolorna sedan fördelar 

skolpengen mellan program och inom organisationen. Då den kommunala skolan måste 

verifiera kostnader som sedan påverkar den fristående skolans ersättningsnivåer blir det 

enligt Kultur- och bildningschefen problematiskt att tillsätta extra resurser till 

marknadsföring på den kommunala skolan.  

“Om vi skulle vilja ha låg ersättning på ekonomiprogrammet och en högre 

på naturprogrammet så måste vi kunna verifiera att det är så men när en 

fristående skola får pengar från oss så kan de mixa precis hur de vill mellan 

det här. De kan ju lägga naturpengen på ekonomiprogrammet.” ”[…] ”Om 

vi lägger mer på marknadsföring, då höjer vi också ersättningsnivåerna ut 
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till de fristående aktörerna med automatik. Allt vi gör i en kommunal del 

ligger till grund för bidrag på lika villkor vilket gör att man höjer 

ersättningen till någon annan.”     

    Kultur- och bildningschefen 

4.1.1 Marknadsföringens	  ökade	  roll	  

Den ekonomiska faktorn är en del i det hela, men enligt lärarna är det flera faktorer som 

spelar in gällande förändringen på marknaden som gjort att situationen kring 

marknadsföringen ser annorlunda ut idag än vad den gjort tidigare. De är tydliga med att 

hävda att marknadsföringen är något de måste arbeta med.  

”Marknadsföring är ju ett tvång skulle jag vilja säga, det är ingenting som 

vi egentligen vill hålla på med. Inte jag i alla fall.”[…] ”Men visst känns 

det som ett stressmoment.”       

     Lärarna 

”Vi kom ju till ett läge där kollegiet insåg att om inte vi får några elever så 

kommer inte vi kunna ha en skola så det var egentligen ett initiativ från 

lärarna och kollegor att börja marknadsföra. Fast det var ju egentligen ett 

tvång som vi upplevde, vi kommer inte ha några jobb.”   

      Lärarna 

Dock menar lärarna att även om situationen förändrats, så har marknadsföringen funnits 

inom organisationen även innan de aktivt började arbeta med den på samma sätt som de 

gör idag. 

”Man kan ju inte säga att vi gått från noll i marknadsföring, vi har ju 

funnits på gymnasiemässan och vi har hållit på med utskick men vi kanske 

har tredubblat marknadsföringen.”    

     Lärarna 

Enligt rektorn är en av de stora utmaningarna på marknaden nu att synas i allt större 

utsträckning vilket gör att marknadsföringen får en betydande roll. Dock menar hen att 

det inte alltid är helt enkelt att avgöra vad som ska marknadsföras eftersom det är svårt 

att veta vad som styr elevernas, eller personalens, val. 
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”Det kanske inte alls är sådant som vi vuxna tror är viktigt och vi då också 

kanske till och med försöker att marknadsföra.”   

      Rektorn 

Elevernas preferenser har med största sannolikhet ändrats, lärarna menar dock att 

elevernas preferenser inte alltid är de som bör premieras då de tror att det inte är helt 

enkelt att vid 14 – 15 års ålder veta vad som är bäst för en själv i framtiden. 

”Förut var dator och teknik viktigt, man ville ha en dator. Idag spelar inte 

det lika stor roll. Men det är ju hela tiden ett fjäsk för eleverna, vilket 

innebär att de på ett sätt blir väldigt bortskämda. Det talas ju om att de är 

kunder, och det är ju lite knepigt. Och det får ju en vidrig effekt i det här 

med betygsinflationen - att skolor konkurrerar med att “på den här skolan 

får man bra betyg”      

      Lärarna 

Samtidigt menar lärarna att eleverna många gånger gör kloka val och att de nog förstår 

att det inte är någon bra idé att gå på en skola där det råder betygsinflation eller där prov 

inte förekommer som examinationsform. 

“Alla elever kanske inte tänker på de att vi har hög lärartäthet osv. men jag 

tror ändå att det slår ganska högt. Dom är ju inte dumma, de inser ju ändå 

att om jag ska plugga vidare, då måste jag ju ha en bra bas att stå på. Det 

kanske jag inte får genom tre år av grupparbete.”    

     Lärarna  

Gällande elevernas preferenser menar rektorn att det många gånger är svårt att avgöra 

vad de premierar samtidigt som det är svårt att genom marknadsföring bevisa vad 

skolan faktiskt erbjuder. Även kultur- och bildningschefen påpekar detta problem men 

menar att det är möjligt att använda sig av sammanställningar av exempelvis andelen 

lärare med lärarlegitimation, lärartäthet, elevresultat samt elevernas hälsa som 

indikationer på hög kvalité. Kultur- och bildningschefen påpekar även den 

samhällsekonomiska biten med att öka elevernas valkompetens, något som hen 

dessutom förklarar att Skolverket kräver att gymnasieskolan arbetar med både på 

kommunal- och regional nivå. 
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“Man konstaterar att det blir för många avhopp och omval när man har valt 

utifrån var man t.ex. får en gratis dator eller ett busskort. De yttre delarna 

ger inte den långsiktiga lösningen som en bra marknadsföring behöver. Då 

kan ju det gynna den enskilda skolan för stunden men det gynnar ju inte 

invånaren för det faller ju tillbaka på att de kommer in i vuxenutbildningen 

eller på universitetet och gör om sina saker igen. Då är det ju 

samhällsekonomiskt inte alls bra. Det är ju det som är lite skillnaden mellan 

ett privat företag som tittar på aktiebolagslagens krav på vinst jämfört med 

en kommunal verksamhet som har mervärden utifrån ekonomiska perspektiv 

som är mycket tydligare. Hur ska invånaren i kommunen må bra, hur ska 

näringslivet frodas? Hur ska näringslivet och det sociala förhållningssätten 

fungera?”[…] ”När du nu väljer skola ska du vara medveten om att den 

påse du har med dig innehåller 108 373 kr som någon vill ha av dig och du 

måste ställa frågan vad ska ni ge mig för de här pengarna”  

Kultur- och bildningschefen 

Hen menar dock att satsningen kring att öka elevernas valkompetens inte blivit helt 

lyckad då många elever hittills inte vågat ta den makten. Rektorn instämmer att den 

satsningen inte blivit helt lyckad då gymnasieskolan idag inte kan nöja sig med att 

endast marknadsföra kvalité. Hen betonar vikten av att kunna erbjuda samma saker som 

övriga aktörer på marknaden för att kunna vara med och konkurrera om eleverna.  

“Förutom att marknadsföra kvalité finns det andra faktorer vi behöver 

krydda med för att både ha det som lockar vid första anblicken men sedan 

också det i nästa våg, kvalitetsbegreppet, utifrån olika infallsvinklar så att 

man tänker att “oj liksom - här får man allt” […]”Det är också viktigt att 

man kan erbjuda samma saker så att man på så sätt konkurrerar med 

varandra.”      

      Rektorn 

Lärarna beskriver även att förutsättningarna skiljer sig åt mellan de olika huvudmännen 

då exempelvis i dagsläget inte får marknadsföra sig i andra kommuner, förutom på 

gymnasiemässan medan denna regel inte gäller för fristående skolor. Vidare menar dem 

att fristående skolor inte behöver ha samma elevvård som de kommunala, samtidigt som 
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den kommunala skolan alltid ska vara redo att ta emot elever, medan den fristående 

skolan kan tacka nej på grund av platsbrist. 

”Vi säger såhär, en fotbollsmatch, det ena laget omfattas av offside regeln 

medan det andra laget inte gör det, fattar ni skillnaden?! Det är ju en helt 

absurd situation som har skapats här i Sverige.”   

      Lärarna 

Rektorn, som tidigare arbetat på en fristående skola, upplever också att 

förutsättningarna mellan den kommunala och den fristående skolan skiljer sig åt. 

”Marknadsföringen är en så självklar del i det hela för den fristående 

skolan då man har en hel marknadsavdelning med proffs som arbetar och 

bistår rektorerna och verksamheten med allt som krävs. Där är ju insikten 

om marknadsföringen och kommunikationens betydelse så självklart så det 

bara är. Det är en lika naturlig del som att vi serverar mat i skolan.”  

Rektorn 

Vidare beskriver hen skillnaderna i vilka krav som ställs på organisationerna och ger 

offentlighetsprincipen som ett exempel. 

”Om jag skriver minnesanteckningar, eller anteckningar, eller inkomna 

mejl till mig. det är ju en offentlig handling då, om det upprättats här… Men 

om grannen på den fristående skolan skriver något, då är det hemligt och 

ingen kan efterfråga det.”     

      Rektorn 

Ytterligare en skillnad mellan kommunala och privata aktörer är att den kommunala 

skolan tvingas förhålla sig till lagen om offentlig upphandling vilket lärarna beskriver 

som en nackdel för skolan då de tvingats samarbeta med en specifik reklambyrå där 

samarbetet enligt lärarna inte alls fungerat. Lärarna menar att det misslyckade 

samarbetet har medfört extra kostnader som påverkat de redan begränsade resurserna 

negativt. Kommunikationschefen ser inte lagen om offentlig upphandling som enbart 

något negativt.  
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“Visst det kan begränsa men det kan också göra att vi blir starka.”  

 Kommunikationschefen 

4.1.2 Effekter	  av	  konkurrensen	  på	  marknaden	  

Trots ovan nämnda skillnader gällande huvudmännens olika förutsättningar att 

konkurrera menar rektorn att konkurrensen är positiv då det genom att studera andra 

aktörer är möjligt att hitta ett eget, bättre sätt att arbeta. Även kommunikationschefen 

hävdar att konkurrensen kan ses som något positivt. 

“Det har ju ställt högre krav på oss, och får man högre krav på sig, då 

brukar man ju skärpa till sig. Alltså konkurrensutsättning är ju bra, jag 

tycker det, och att jämföra sig med andra.”   

Kommunikationschefen 

Vidare menar hen att gymnasieskolan i större utsträckning än vad den gör nu kan 

inspireras av den fristående skolan. 

”Jag hävdar att vi skulle kunna jobba på samma sätt som den fristående 

skolan, vi kan vara de här entreprenörerna och driva lite företag även fast 

det är en kommunal gymnasieskola, alltså anamma mer av det tänket.”  

Kommunikationschefen 

Kommunikationschefen påpekar dock att det finns en risk att de olika skolorna blir 

avundsjuka på varandra och börjar gnälla istället för att ta tag i saker och fundera på vad 

de kan göra åt det. Risken finns även att skolan inte ser styrkorna i sin egen verksamhet.  

”Jag tycker vi är lite dåliga på att slå oss själva för bröstet och se vad vi 

faktiskt levererar och har för personal. Istället för att lyfta våra elevers 

resultat så tittar vi på den fristående skolan och sätter finger på det som de 

gör bra. Sen har vi haft två UF - företag, två år i rad som det gått jättebra 

för.”      

    Kommunikationschefen 
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Att lyfta de fördelar som finns med att vara en kommunal skola är något som 

kommunikationschefen tror att gymnasieskolan skulle kunna tjäna på. Hen nämner 

kommunens nätverk som något som skulle kunna utnyttjas i större utsträckning, bland 

annat för att skapa fler praktikplatser till eleverna.  

“Jag tror vi har en helt annan närhet än vad en friskola har till andra 

kommunala verksamheter, men också till de regionala verksamheterna. Till 

viss del utnyttjar vi möjligheten till skapandet av praktikplatser, men det 

skulle säkert kunna göras mer genom starkare samverkan. Men då måste 

man ju ta steget att samverka.“[…]“ Min erfarenhet, nu har jag ju jobbat 

här i många år, är att vi är förbannat bra på det när det väl gäller. Ett 

jättebra exempel är nu vid flyktingkrisen när vi gick ihop och med olika 

kompetenser och samverkade. Attans vad bra det blev!”   

Kommunikationschefen 

Även kultur- och bildningschefen förklarar att det är möjligt att lyfta det positiva med 

att vara en kommunal skola då gymnasieskolan kan trycka på tryggheten i att 

kommunala skolor inte går i konkurs vilket många friskolor gjorde under den period 

som elevkullarna minskade och konkurrensen hårdnade.  

“Det innebar ju att de eleverna stod utan skola och då fick den kommunala 

skolan gå in och rädda de här eleverna från den här skolan och då insåg 

man att det här är en marknadsföringsdel, det kan vi ju lyfta in i 

marknadsföringen och säga att “vi är den trygga skolan som har stöd och 

styrka bakom oss.”     

                        Kultur- och bildningschefen 

Dock menar hen vidare att tryggheten inte enbart behöver ha att göra med om 

verksamheten drivs av en kommunal eller en privat huvudman.  
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“Tittar man på en stor organisation, till exempel Kunskapsskolan, har de 

precis lika stor ekonomisk trygghet och stabilitet bakom sig som en kommun 

har. För att avgöra om ekonomin är bra eller dålig kan man på så sätt inte 

enbart titta på organisationens struktur, man behöver även ta hänsyn till 

den lokala kontexten”     

    Kultur- och bildningschefen 

4.1.3 Den	  kommunala	  gymnasieskolans	  behov	  av	  marknadsföring	  

Konkurrensen på marknaden kan ses som en anledning till att marknadsföringen 

fått en ökad betydelse inom organisationen. Även om det i vissa avseenden råder 

delade meningar kring marknadsföringsarbetet och dess roll i organisationen är 

samtliga respondenter överrens om att det finns ett behov för den kommunala 

skolan att marknadsföra sig.  

”Jag vill inte säga att alla förstår det, men de flesta förstår det nog. Sen är 

det olika hur mycket man stressar upp sig för det.”[…] ”Behovet finns men 

jag tror att kommunledningen har någon inställning om att “det går om det 

går”. Eller en okunnighet, eller en likgiltighet.”   

      Lärarna  

”Alla inser att vi måste marknadsföra oss på gymnasienivå, men för vissa är 

det mer självklart än för andra. Jag tror att det delvis kan vara en 

generationsfråga”[…]”Det handlar nog mera om att hitta ett nytt sätt att 

tänka kring ekonomi i en föränderlig värld, där gamla sanningar inte längre 

stämmer utan man måste hitta andra sätt att arbeta kring ekonomin och 

faktiskt titta på vad kostar det att driva vår verksamhet utifrån våra krav 

som finns både från statens sida, kommunens sida och förväntningar.  

Rektorn 

Vidare menar rektorn att många nog tänker att det vore skönt om någon kunde ansvara 

för marknadsföringen. Hen tror att många gärna hjälper till men ingen vill egentligen 

lägga ner någon tid eller kostnad på marknadsföring. Av den anledningen förklarar 

rektorn att även om behovet av marknadsföringen finns i hela organisationen så behöver 
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det inte betyda att alla inom organisationen är helt överens kring själva 

marknadsföringen och hur skolan vill arbeta med det.  

”Men det betyder inte att vi marknadsför fel saker, eller saker som inte 

stämmer men däremot kan vi inte, i dagsläget, tycker jag, tydligt lyfta fram 

exakt vad man får i det här paketet när det gäller det “inre” och vad gäller 

vardagslivet på skolan. Utan det blir fortfarande de här yttre lockelserna 

med de fina lokalerna, den goda maten, en schysst dator och bra lärare” 

[…] “För hur definierar man en bra lärare exempelvis? Ja, kan alla gå ut 

och säga, att man har jättebra lärare men sen behöver man ju också, över 

tid kunna gå ut med och säga, vi har den här måluppfyllelsen och det kanske 

man inte tänker på som elev men definitivt som vårdnadshavare.”   

Rektorn 

Kommunikationschefen instämmer med rektorn och lärarna om att behovet av att 

marknadsföra verksamheten finns men att det är viktigt att det kommuniceras ut till hela 

verksamheten.  

“Så länge man inte säger någonting, eller flaggar för ett behov, att man inte 

synliggör det, kommer det inte hända någonting. Jag tror inte heller att det 

kommer hända någonting så länge man går runt med den där offerrocken 

och tycker en massa”     

    Kommunikationschefen 

Likt övriga respondenter tror kultur- och bildningschef att behovet finns där men att 

offentliga skolor och huvudmän inte tidigare varit medvetna om att det kostar pengar att 

marknadsföra sig.  

 

“Sen kan jag tycka att det inte kostar gigantiska summor i förhållande till 

andra saker i skolans värld. Men marknadsföringsinsatserna i sig, jag tror 

knappt man kommer upp i 1 % av de totala kostnaderna men det kan ju 

tyckas som det är stora insatser.”     

    Kultur- och bildningschefen 
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Vidare menar hen att det ibland kan vara svårt att se behovet ur ett helhetsperspektiv 

som i sin tur påverkar möjligheterna till att tillföra resurser vilket försvårar arbetet med 

marknadsföringen ytterligare.  

“Har man då inte systematiserat marknadsföringen totalt sett i en 

organisation, det spelar ingen roll om det är en fristående eller kommunal, 

då uppstår det ju problem. “    

    Kultur- och bildningschefen 

4.2 Ansvar	  

Lärarna menar att det i dagsläget är dem som är ansvariga för marknadsföringen 

tillsammans med en timanställd konsult. Sedan cirka två år tillbaka har de två lärarna 

fått marknadsföringen inskriven som en del av deras ordinarie tjänst. 

”Det var egentligen ett initiativ från lärarna att börja marknadsföra. 

Egentligen var det ju ett tvång som vi upplevde eftersom vi annars inte 

kommer ha några jobb kvar”[…]”Vi kom ju till ett läge där kollegiet insåg 

att om inte vi får några elever så kommer vi inte ha någon skola.”  

     Lärarna 

”Vi har ju det här utöver våra tjänster. Vi har inte fått någon extra tid för 

detta arbete utan vi får ju syssla med det här på fritiden egentligen, eller 

faktum är, det är rättar man gör på fritiden så man får jobba mycket fler 

timmar. Vi jobbar gratis helt enkelt.”    

     Lärarna 

Likt lärarna beskriver rektorn den aktuella arbetsfördelningen kring marknadsföringen. 

 

”I första ledet är det två lärare och en timanställd konsult på 20 % och så 

har vi särskilda tillfällen då vi haft gymnasiemässa och öppna hus, prova på 

dagar och annat så har det varit flera som varit involverade. Men den hårda 

kärnan är två lärare och en timanställd konsult och i förekommande fall 

även rektor.”      
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     Rektorn 

Enligt rektorn ligger det övergripande ansvaret för marknadsföring på dennes axlar. 

Rektorn förklarar att det i kommunala organisationer sällan är någon på central nivå 

som har något att göra med marknadsföringen, istället ligger ansvaret på varje enhet 

som på så sätt blir rektorns ansvar. Hen menar att rektorns roll är att skapa 

förutsättningar för att arbetet med marknadsföring ska fungera och detta innefattar 

således att skapa förutsättningar både gällande ekonomiska och materiella resurser. Hen 

menar att rektorn har en huvudroll i marknadsföringsarbetet på flera olika sätt, men inte 

nödvändigtvis i det praktiska, att arbeta med genomförandet och arbetet med att 

generera nya idéer. Mycket av rektorns roll i marknadsföringsarbetet handlar om 

bemötande av elever, föräldrar och personal, sådant som kanske inte rör de klassiska 

marknadsföringsinsatserna men som ändå skapar trygghet och stabilitet inom 

organisationen. 

”Per definition blir det ju rektorn som ansvarar för marknadsföringen, även 

om man delegerar uppdragen.”[…]”Oavsett vad vi diskuterar så är det 

alltid rektorn som är ansvarig. Det är oändligt.”   

      Rektorn 

Vidare menar rektorn att dennes position är lite knepig då rektorn ofta riskerar att 

hamna mittemellan lärarna och tjänstemännen på kommunhuset. 

”Dels är jag då första linjens chef som man säger då, som på något sätt ska 

täcka in vardagen på en skola på en utbildning. Det är väldigt få saker som 

man skulle kunna säga inte då är rektorns ansvar. Nu kan man ju inte tänka 

så, då blir man ju knäpp. Det kanske man blir ändå, men det blir för 

omfattande. Men visst är det så att man är i kläm, eller att man åtminstone 

står mitt emellan.”[…]”Som rektor måste man då balansera 

kommunikationen uppåt och till lärarna.”     

     Rektorn 

Rektorn förklarar vidare vikten av kommunikation uppåt i organisationen. Hen menar 

att det är viktigt att skapa förståelse för hur organisationen arbetar eftersom det finns ett 

krav på gymnasieskolan att den måste expandera och därför behöver organisationen 
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kommunicera hur de arbetar med att uppfylla det kravet. Kommunikationen mellan 

lärarna och kommunikationschefen finns där och lärarna beskriver att de får en del hjälp 

uppifrån, även om det är mycket lite. 

”90 % kommer nog från oss, kanske 95 %, men de är ändå med.”  

      Lärarna 

Kommunikationschefen beskriver sin anknytning till marknadsföringen av 

gymnasieskolan som en av många kommunala enheter som hen ansvarar för och som 

ska marknadsföras. En skillnad som gör att gymnasieskolan sticker ut jämfört med de 

andra enheterna som kommunikationschefen ansvarar för är att de är utsatta för 

konkurrens. 

”Det uppdraget jag har från central sida, det är ju någonstans det att 

marknadsföra kommunen, det är ju det varumärket och sen har vi ju då en 

verksamhet som har ett behov av att marknadsföra sig själv mer, 

gymnasieskolan alltså. Det ska jag inte sticka under stolen med att det är 

svårt, det finns ju en komplexitet i det men jag är ändå inte sämre än att jag 

förstår behoven och att kommunen kanske inte är det viktiga, utan det 

viktiga kanske är någonstans att låta de sökande veta att den här skolan 

ligger i den här kommunen.”[…]”Jag kan vara ganska fyrkantig men 

samtidigt har jag ju den självinsikten att man kanske ska akta sig för att bli 

det för mycket”.      

     Kommunikationschefen 

Vidare förklarar kommunikationschefen att dennes roll inom marknadsföringen av den 

kommunala gymnasieskolan är att hjälpa gymnasieskolan i rätt riktning och fungera 

som ett bollplank. Dessa arbetsuppgifter har inte förändrats särskilt mycket de senaste 

åren, däremot har arbetsbelastningen ökat i och med att behovet av att marknadsföra 

gymnasieskolan har ökat. Kultur- och bildningschef betonar också vikten av den ökade 

arbetsbelastningen som marknadsföringen har medfört och förklarar vidare att dennes 

roll innefattar två delar när det kommer till marknadsföringen.  

“På den ena stolen arbetar jag med att företräda invånarna i kommunen 

utifrån att man ska ha en utbildning på en gymnasie- och vuxenutbildning. 



    

 

76 

Om jag sätter mig på den andra stolen är jag chef över 

utförarorganisationen, det vill säga den kommunala skolan.”  

Kultur och bildningschefen 

Kultur- och bildningschefen förklarar att dennes ansvar även inkluderar att bolla frågor 

som rör marknadsföringen med andra utbildningschefer i grannkommunerna och 

därefter föra informationen tillbaka till gymnasieskolan och rektorn. Budgeten har 

kultur- och utbildningschefen således inget ansvar över, dock för hen hela tiden 

resonemang tillsammans med rektorn om hur mycket resurser som är rimligt att lägga 

på marknadsföring. Behövs det lyfts även diskussionerna till högre instanser på 

kommunhuset.  

“Vad blir effekten om jag tar bort 100,000 kr där? Förlorar vi två elever 

eller tre elever på det ja då är det ju dumt att ta bort 100,000 kr där. De 

resonemangen för vi ju.”     

     Kultur och bildningschefen 

4.3 Konkreta	  marknadsföringsinsatser	  

Lärarna förklarar att de konkreta marknadsföringsinsatserna på gymnasieskolan delas 

upp i inre och yttre marknadsföring. Den yttre marknadsföringen vänder sig till 

skolväljande familjer och exempel på konkreta yttre marknadsföringsinsatser som 

genomförts under året är öppet hus, gymnasiemässa och prova–på–dagar. Därtill 

kommer annonsering, beställning av tryckmaterial och profilmaterial. Till den yttre 

marknadsföringen hör även satsningar på sociala medier, exempelvis “veckans 

instagrammare” och de har även introducerat “förmånskort” för deras elever under året. 

Lärarna upplever dock att det inte räcker att använda sig enbart av yttre marknadsföring 

utan de menar att den inre marknadsföringen är minst lika viktig om inte viktigare. 

”Det handlar inte bara om vepor och roll–ups och sådana grejer, utan det är 

massor av annat. Att dagarna är meningsfulla och att de trivs med kompisar och 

lärare. Det är nästan nummer ett.”[…]” Vi har ju skapat en del aktiviteter som vi 

gillar och tycker är viktiga som handlar om sammanhållning och så vidare vilket 

vi benämner inre marknadsföring”.     

     Lärarna 
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Den inre marknadsföringen syftar till att stärka skolans identitet och sprida glädje till de 

befintliga eleverna. Några exempel på konkreta inre marknadsföringsinsatser som 

genomförts under det senaste året är aktiviteter vid terminsstarter och 

terminsavslutningar, halloweenfest, påskkalas, alla-hjärtans-dag-mys, julmys och en 

julrevy.  

”Det inre handlar väldigt mycket om hur våra egna elever mår bra och 

pratar gott om skolan. Det är ju en teori vi har att väldigt mycket av 

marknadsföringen går mun till mun på en liten ort. Konkret kan man säga 

att vi arbetar inre marknadsföring för att vi vill skapa en god stämning där 

eleverna trivs, samtidigt vill vi att man ska känna att det är meningsfullt och 

man lär sig något.”       

     Lärarna 

“Det kan vara en sådan enkel sak som när vi ser att vi får dåliga scheman 

för eleverna, mycket håltimmar, tidiga morgnar och sena dagar, då kan jag 

känna att det här är inte bra för vår marknadsföring.”   

      Lärarna 

“Sen jobbar vi ju med olika typer av material som vi tar fram i forma av t - 

shirts och andra prylar. Sen är det ju den andra typen av marknadsföring 

som vi än så länge inte jobbar så mycket med när det gäller rekrytering av 

personal.”       

     Rektorn 

4.4 Marknadsföringsstrategi	  

Strategin för det senaste läsåret har enligt rektorn varit att ta fram en tydlig strategi i en 

relativt otydlig organisation. Frågor som hur ska vi göra? Vem ska göra vad? När ska vi 

göra det? Hur mycket får det kosta? har cirkulerat runt om i verksamheten och 

lösningarna har växt fram genom ”learning by doing”. Föregående år lyckades den 

aktuella skolan att attrahera fler elever än tidigare och på så sätt minska antalet elever 

som sökte sig till en utbildning belägen i en närliggande kommun. Detta menar rektorn 

har att göra med att strategin kring marknadsföringen de senaste åren blivit mer 

medveten än den varit tidigare även om det ännu inte finns fullständigt uttalad strategi.   
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”Jag tror att de senaste årets marknadsföringsarbete på olika sätt har bidragit till 

att vi lyckats förmedla en känsla som har mottagits positivt.”   

      Rektorn 

Att ha en klarhet inom organisationen menar rektorn är en ytterligare dimension att 

lägga till strategin. Hen menar att det är viktigt att vara medveten om hur kvalitén ser ut 

på olika delar i verksamheter för kunna hävda sina konkurrensfördelar i 

marknadsföringen. Det viktigaste menar hen, som även är indirekt kopplat till 

marknadsföringen, är att kunna paketera, informera och kommunicera vad det är 

verksamheten erbjuder och för att kunna göra det behövs en strategi. 

”Att gå ut till allmänheten och säga att vi har världens bästa lärare är svårt 

eftersom det är svårt att mäta detta. Däremot kan man påpeka mer konkret 

att såhär jobbar vi, såhär gör vi, det här får du om du börjar här osv.” 

     Rektorn 

Rektorn förklarar att den strategiska planen på kommunal nivå innefattar målet att öka 

andelen elever bosatta i kommunen som väljer att genomföra sin gymnasieutbildning 

vid den aktuella kommunala skolan. Dock menar kommunikationschefen att det inte 

finns någon strategi för hur dem, tillsammans med gymnasieskolan, arbetar med 

marknadsföring för att uppnå detta men hen menar att det finns ett stort behov av både 

marknadsföring och en strategi kring den. 

”Vi vill ju ha fler elever och vi vet ju också hur mycket bättre ekonomi vi 

skulle få om vi fick fler elever. Vi har ju igen det vi lägger i marknadsföring, 

men just den strategiska planeringen saknar jag.”   

    Kommunikationschefen 

Även lärarna belyser avsaknaden av en strategi och menar att det är viktigt att ha en 

skolledning som fungerar. Att ha fasta strukturer, en årsplanering, en förutsägbarhet där 

arbetet inte sker i sista sekund är viktigt för att resultatet av marknadsföringsarbetet ska 

bli så pass bra som möjligt, vilket de upplever har saknats.  

“Skolan har ju ingen medveten strategi, det har ju vi eftersökt. Sedan vill ju 

vi ha en person som är ansvarig så att vi bara kan stötta och hjälpa till 

istället. En person som har en strategi och en vision så att vi slipper det här 
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ad - hoc köret och stressen. För vi vet ju hur vi vill ha det, och vi har ju 

tjatat om det hundra gånger.”     

     Lärarna 

”Vi har tjatat, om att bland annat få en budget. Vi har väl hört att det finns 

200 000 kr men det finns ju ingen tanke med den budgeten, vi vet ju inte ens 

vart den kommer ifrån eller vad som ska rymmas i den.”[…]”Den är tagen 

från out of the blue.”     

     Lärarna 

Avsaknaden av strategi belyser även kultur- och bildningschefen. Kultur- och 

bildningschef menar att en anledning till detta är att offentliga organisationer inte varit 

medvetna om vikten av att profilera sig men att insikten kring detta förhoppningsvis 

kommer att växa i framtiden. Hen menar att det är politikerna som sätter de 

övergripande målen för skolan som sedan tjänstemän och enhetschefer måste förhålla 

sig till. Kultur- och bildningschefen beskriver att hen förhandlar med både politiken och 

med rektorerna i kommunen men hen betonar att det är de övergripande politiska målen 

och invånarnas krav på utbildningen som styr det strategiska arbetet.  

”Kommer jag som tjänsteman till politiken och förklarar att såhär ser det ut 

just nu och de säger att de vill ha ett mer integrerat skolsystem så är det det 

man måste förhålla sig till, oavsett om det är rationellt eller inte.”   

                  Kultur - och bildningschefen 

Vidare menar hen att det är viktigt att börja med en strategi på kommunal nivå som 

bestäms av kommunen för att sedan forma en strategi att applicera på den kommunala 

gymnasieskolan och dess marknadsföring. Dock bör strategin inte enbart komma 

uppifrån i hierarkin. 

“En strategi byggs ju inte bara uppifrån, den byggs ju från flera håll och en 

anledning till varför man inte lyckats bygga en strategi kan vara för att man 

antingen börjat uppifrån eller nerifrån. Egentligen vill man börja på mitten 

och mötas någonstans.”     

    Kultur- och bildningschefen 
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Lärarna instämmer att en strategi inte enbart bör komma uppifrån i den hierarkiska 

kedjan. 

”Jag skulle inte vilja att kommunikationschefen sa ”såhär ska ni göra” för 

det tror jag inte är bra.”[…] ”Sen ska det inte vara något som vi gör på vår 

fritid heller, det ger inga bra förutsättningar men annars tycker jag att det 

är bra att det kommer underifrån.”     

     Lärarna 

Kommunikationschefen anser inte heller att initiativen kring marknadsföringen bör 

komma uppifrån dennes avdelning, men att det istället rör sig om en ledningsfråga som 

således inte ska komma från lärarna. Sättet att kommunicera, samt vad som 

kommuniceras menar hen att den kommunala gymnasieskolan bör fundera över och hen 

upplever vidare att gymnasieskolan inte tagit hjälp med dessa delar från den centrala 

kommunikationsenheten. 

“Börja där hemma och se vad som behövs göras”[…] “Jag tycker inte att 

man tagit hjälpen, stödet i de delarna, alltså i kommunikationsstrategerna 

och kommunikationsplaneringen och tar man inte kontakt med mig och vill 

ha min hjälp, ja då blir det ingenting”    

    Kommunikationschefen 

Lärarna upplever att det föreligger vissa svårigheter i att kommunicera mellan enheterna 

och belyser vikten av att deras chef kommunicerar med sin chef för att budskapet ska 

sprida sig vidare i organisationen. Något som de menar inte alltid är så enkelt.  

 

“Vi får ju säga vad vi tycker, men det verkar ju glömmas bort. Alltså det är 

ju så himla personbaserat det här, vi pratade ju med vår rektor och det 

handlar ju då om att få rektorn att leverera. Så är det ju”.  

     Lärarna 

Kommunikationschefen menar att trögheten som kännetecknar den offentliga sektorn 

även speglas i kommunikationsprocessen. Detta ser hen dock inte enbart som något 

negativt.  
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“Det finns en jättetröghet, men det är en del av vår demokrati. Jag var 

jättefrustrerad när jag började inom den offentliga sektorn från att tidigare 

jobbat inom det privata näringslivet men det finns en poäng i trögheten, du 

måste planera, du måste genomtänkt, du måste ha en strategi för annars har 

du ingen som lyssnar på dig och de har inte heller något underlag att fatta 

beslut på heller. ”     

    Kommunikationschefen 

Kultur- och bildningschefen menar att den långa kommunikationsvägen kan leda till att 

vissa medarbetare blir frustrerade då de inte får utlopp för sitt engagemang och sin 

kreativitet.  

“Människor som känner att man vet vad man ska använda engagemanget 

till blir kreativa, men den kreativa som känner att det blir stopp någonstans 

blir ju automatiskt frustrerad. Omvänt blir ju den som betraktar lika 

frustrerad och tänker “fattar dom inte att såhär kan vi inte göra.”   

    Kultur- och bildningschefen 

Vidare menar hen att även om de eftersträvar att alla inom organisationen ska ha en 

likartad uppfattning kring marknadsföringsarbetet så kommer skolan aldrig nå ett 

likartat utfall då medarbetare längs vägen gör egna värderingar. Detta menar hen 

försvårar möjligheten till att anpassa marknadsföringsinsatserna till de skolväljande 

familjerna. Hen påpekar också att människorna som möts av marknadsföringen kan 

tolka den på olika sätt.  

“Människor som möts av marknadsföringen gör ju också värderingar och 

om en person skulle arbeta med marknadsföring är det inte säkert att den 

här personen träffar rätt i marknadsföringen gentemot den som ska ta emot 

det”       

                      Kultur- och bildningschefen 

 

Detta påpekas även av rektorn, men hen tar även upp framtida utmaningar gällande den 

strategiska planeringen i marknadsföringsarbetet.  

”Nästa utvecklingsområde tror jag, för den här skolan och säkert för många 
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andra skolor att tänka på hur man märks i bruset som arbetsgivare när det 

finns så mycket att välja på? Och hur skapar man bra förutsättningar för att 

få lärare, eller rektorer, att stanna kvar?”[…]”För är det brist på 

marknaden, då ökar efterfrågan och då finns det parametrar som ändras, 

exempelvis lönen, då man bjuder över varandra och då måste man ju ha ett 

motargument till varför de ska stanna här när de kan få mer pengar någon 

annanstans.”       

     Rektorn 

Kommunikationschefen menar att ytterligare en framtida utmaning för gymnasieskolan 

är att inse vikten av strategisk planering av marknadsföringsarbetet. Vidare menar hen 

att individerna inom organisationen behöver inse att de har större möjligheter att styra 

verksamheten än vad de idag tror.  

“Man ser ju inte vikten av att planera som något strategiskt. Jag menar, se 

på dom, de har ju inte haft någon budget.”     

    Kommunikationschefen 

Kommunikationschefen beskriver hur hen använder strategisk planering för att styra 

dennes avdelning.  

”Min avdelning, vi gör ju en årsplan och budgeterar för vad vi ska göra 

under året. Nu har inte jag så stort behov av att marknadsföra en kansli- 

och kommunikationsavdelning eftersom våra kunder är politiker och interna 

kunder, men det är ju så jag gör och om jag behöver ha in någon extra 

resurs måste jag ta bort något annat och den möjligheten har 

gymnasieskolan också. Det handlar ju om att styra verksamheten och att 

prioritera.”     

      Kommunikationschefen 

Kultur- och bildningschefen betonar dock svårigheten för den kommunala 

gymnasieskolan att utforma en marknadsföringsstrategi då det är skillnad på hur en 

kommun och ett företag kan och bör marknadsföras.  

“En kommun ser annorlunda ut än ett företag eftersom kommunen ska 

marknadsföra sig som en plats och med en plats medföljer också att olika 
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delar ska marknadsföras, t.ex. att vi ska ha en god skola, en god 

äldreomsorg, goda kommunikationer vilket är delar som en privat 

organisation inte behöver fundera över ”[…]”och då behöver man i 

strategin fundera över hur man ska marknadsföra alla delar som är utsatta 

för den konkurrensen.”      

    Kultur- och bildningschefen 

4.5 Resurser	  till	  marknadsföring	  

För att lyckas med en bra strategi anser rektorn att det krävs personer som har ett 

intresse för marknadsföringen, en god förmåga samt resurser för att tillsammans med 

rektorn utföra ett bra arbete som inkluderar planering av vad som ska göras. Detta är 

något som enligt rektorn behöver budgeteras för, men som det i dagsläget inte finns 

tillräckligt med resurser för. 

“Vi har inte pengar till något höll jag på att säga. Inom den budgetram som 

finns så ryms ju inte marknadsföringen och det finns en hel del annat som 

inte ryms heller.”      

      Rektorn 

Kultur- och bildningschef stärker rektorns resonemang kring den nuvarande budgeten.  

“När det gäller den här kommunen så är skolan underbudgeterad och 

därför finns det inga pengar till marknadsföring alls. De pengar som är 

avsatta för den kommunala verksamheten räcker inte.”    

    Kultur- och bildningschefen 

Kultur- och bildningschefen förklarar vidare att även om resurserna är begränsade 

behöver det inte vara så att gymnasieskolan fått för lite pengar då individerna ute i 

organisationen ofta tenderar att tycka att resurserna är för få.   

 

“Det är inget unikt i vare sig privat eller offentlig sektor. Den som finns ute 

i organisationen och inte ser alla beslutsvägar och inte blir informerad om 

de sakerna tycker ofta att vi fått för lite resurser. Därmed inte sagt att vi har 

fått det för ägaren säger ju att vi får inte mer. Det som jag tycker är det 

allvarliga i systemet det är om ägaren inte är medveten om problemet, då 
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får du ju en utmaning.”    

    Kultur- och bildningschefen 

 

Trots att det egentligen inte finns tillräckligt med resurser till att överhuvudtaget arbeta 

med marknadsföring menar rektorn att de måste fortsätta med det ändå.  

“Man kan inte bromsa när man ser en uppförsbacke och det betyder att 

även om det inte finns pengar så gör vi det ändå och sen så beskriver jag 

istället i en konsekvensbeskrivning att såhär mycket kostar det, och där är 

marknadsföringen en sådan post.”    

     Rektorn 

De begränsade resurserna, både gällande tid och pengar, märks tydligt av de flesta inom 

organisationen. Lärarna menar att ansvaret de har över marknadsföringen har en negativ 

påverkan på undervisningskvalitén vilket de uttrycker ett starkt missnöje kring. 

”Så blir det ju, det blir det en sjunkande kvalité på undervisningen när man 

tvingas jobba med annat, det säger ju sig självt. ”   

      Lärarna 

”Jag skulle nog kunna vara en bättre lärare om jag inte hade 

marknadsföringen som arbetsuppgift. Ibland är det så stressigt så jag 

använder gamla uppgifter som jag hade för tre år sedan, som jag egentligen 

inte vill köra igen, för att jag har brist på tid att komma på nya. Är du med? 

Jag blir inte lika entusiastisk i min lärarroll, när man inte har tid att 

planera och göra det förarbetet som krävs. Det blir att man använder någon 

gammal repetitionsuppgift.”     

     Lärarna 

”Man blir stressad alltså, helt enkelt. Man ska ju komma ihåg att när man 

kommer in i en lektionssal, då sitter ju 20-30 elever och förväntar sig något. 

Och ibland kan man inte leverera, det är ju lite som ett uppträdande varje 

gång, man vill ju att de ska bära med sig någonting. Går man bara in och 

slentrian-river-av någonting på lektionerna, det är inget bra. Då blir även 

den inre marknadsföringen lidande. Så det är inte alls optimalt.”   
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     Lärarna  

Den stress som lärarna upplever i och med marknadsföringsarbetet tror de att de inte är 

ensamma om att uppleva, dock tror de att stressen är mest påtaglig för dem i och med 

att det är dem som ansvarar för marknadsföringen.  

”Det handlar inte bara om att behålla jobb tycker jag, utan det handlar ju 

mycket om att vi är stolta över skolan och vill att den ska finnas kvar. Det 

blir ju frustrerande också då när man känner att man inte kan leva upp till 

ens egna förväntningar på en själv. Då blir det lite dubbelstress nästan.”  

     Lärarna 

Kultur- och bildningschef menar dock att hen upplever liknande stress och frustration 

som lärarna. 

“Jag som sitter på min position känner ju samma frustration för vi har inte 

pengar till andra saker heller.”     

     Kultur- och bildningschef 

Enligt lärarna skulle deras stress kunna minska om de fick hjälp med marknadsföringen 

och arbetet kring det. 

”Det behövs avlastning. Någon annan som sköter det där. Man vill ju 

givetvis vara med och ställa upp när det är speciella dagar, på mässor och 

så vidare men man vill ju inte hålla på och rodda med allt runt i 

kring.”[…]”Vi vill ju ha någon som kan ta vid och fortsätta med det här och 

ha ansvar för marknadsföringen. Det går ju åt, så som det ser ut idag med 

skolan. Tittar man på friskolor så har ju dem dedikerade personer för det 

här, de satsar ju.”       

     Lärarna 

Kommunikationschefen delar lärarnas bild av att det behövs avlastning. 

“Använd kompetensen rätt. Låt lärare vara lärare och kommunikatörer 

vara kommunikatörer.”       

    Kommunikationschefen 
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Lärarna gör en jämförelse med den fristående skolan på orten och beskriver skillnaderna 

i organisationsstrukturen. 

”De har ju två personer som sysslar med marknadsföring sen så har de ju 

controllers. De har ju en helt annan storlek på sin stab. Vi har ju glada 

amatörer egentligen.”     

      Lärarna 

Enligt rektorn gör de begränsade resurserna det svårt för gymnasieskolan att anställa 

personal som enbart arbetar med marknadsföring. I dagsläget förklarar rektorn att det 

inte finns någon budgeterad arbetskostnad kopplad till marknadsföringsarbetet trots att 

lärarna avsätter tid för detta. Vidare har heller ingen ytterligare tid avsatts för lärarna att 

arbeta med marknadsföring, istället är det ett uppdrag som ska rymmas inom ordinarie 

tidsram. 

“Det bygger ju på en prioritering, för budgetramen är ju ändå något som 

ska rymma verksamheten och om man anställer en person med ansvar för 

marknadsföring, då tar man pengar som skulle kunna vara en resurs till 

elever eller som skulle kunna läggas på något annat. Det blir ju en 

balansgång. Man har ju begränsade resurser.”    

     Rektorn 

Kultur- och bildningschefen ser avsaknaden av en budgeterad arbetskostnad för 

marknadsföringsarbetet som ett av de större problemen inom organisationen och menar 

att det är problematiskt att skilja på vad som är marknadsföringskostnader och vad som 

är undervisningskostnader.  

“Problemet när vi tittar på dessa insatser är att vi inte tagit hänsyn till vad 

personalens insatser kostar.”[…]”Vi kan inte särskilja att det här var inte 

ren undervisning, det var faktiskt marknadsföring. Men vi tittar bara på 

marknadsföringskostnaderna utifrån vad kostar platsen på mässan, vad 

kostar den stripade bilen, eller utskicken.”    

                      Kultur- och bildningschefen 
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Behovet av att anställa ytterligare personal för att avlasta lärarna i 

marknadsföringsarbetet har lärarna påtalat för ledningen som även tog till sig detta och 

anställde tillfälligt en tim-anställd konsult på 20 %. Kommunikationschefen anser dock 

inte att detta är tillräckligt eller långsiktigt.  

”Om jag fick önska, så skulle ju vår gymnasieskola här ha någon som jobbar på 

heltid med kommunikation och marknadsföring, precis som den fristående skolan 

har. Den fristående skolan har ju satsat, de har gjort ett medvetet val och den 

möjligheten har vi också skulle jag vilja hävda. Det handlar om budget. Det 

handlar om att omfördela pengar i så fall vilket rektorn har möjlighet till”[…] ” 

Det handlar ju om hur man lägger fram det förslaget. Det går ju räkna på. Alltså, 

vad får vi in per elev extra per läsår och vad har vi för lönekostnad för en 

kommunikatör.”      

    Kommunikationschefen 

Ett argument som används för att det faktiskt är lärarna som ska arbeta med 

marknadsföring är för att det är dem som är närmast verksamheten och på så sätt vet vad 

som ska marknadsföras, t.ex. på gymnasiemässor. Detta är dock något som 

kommunikationschefen tycker är fel och utformningen av marknadsföringsstrategin bör 

inte ligga på lärarna. 

”Jag ser det som att en kommunikatör kan lära sig verksamheten.”[…]”Jag 

tror man måste skilja på de här delarna, vilka roller man har i 

kommunikationsarbetet. På en gymnasiemässa kanske det är lärarna man 

ska använda sig av. men då har man en kommunikatör som går igenom “nu 

ska vi på en mässa, vi ska möta de här målgrupperna, budskapet ska vara 

det här och sen så arbetar man med lärarna och visar dom vad dom ska 

trycka på - ni ska trycka på resultaten och det, och det och det.”   

    Kommunikationschefen 

Att ansvaret kring marknadsföringen ligger på den enskilda gymnasieskolan kan enligt 

rektorn ha en inverkan på marknadsföringen och dess budget då de centrala delarna på 

kommunhuset saknar insikt i hur arbetet går till och vilka resurser som faktiskt krävs. 
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”Det kan ju innebära att graden av medvetande kring vikten av 

marknadsföring är låg på förvaltningen och därför blir det inte några 

gemensamma satsningar eller krafttag eller prioriteringar kring budget, 

alltså budget på ett övergripande plan sett till marknadsföring, det är inte 

en självklarhet medan det är en självklarhet på nästa nivå, de vill säga på 

denna enhet. Redan där finns det ju begränsningar i vad som är möjligt för 

jag som rektorn har ju framförallt då kanske ansvar för den enskilda elevens 

utbildning. Men så kommer marknadsföringen som en del i det som man 

måste göra för att överleva. “    

     Rektorn 

Vidare beskriver lärarna kommunens övergripande roll i gymnasieskolans 

marknadsföring och menar, likt rektorn, att det i vissa fall kan vara en nackdel att 

tillhöra en större organisation.  

”Ofta inom kommunal förvaltning har man ju flera olika delar, grundskola, 

socialtjänst och där finns det ju ett intresse av att använda skolan som en 

budgetregulator.”[…]”Vi skär ner lite där, för att kunna höja upp lite där. 

Det gick inte att skära ner där, men vi gör det ändå och så ser det bra ut i 

budgeten och så spelar det ingen roll om det blir ett stressmoment för 

individerna i den verksamheten. Där tror jag, att man kan se att kommunen 

är så otroligt diversifierad och har så otroligt många behov och 

verksamheter som plötsligt bara sväller. Som nu kan jag tänka mig att 

kommunen kommer ha mycket högre utgifter för att ta hand om flyktingar. 

och vart ska man ta pengar ifrån då?”     

      Lärarna 

Kultur- och bildningschefen upplever, likt lärarna och rektorn, att det ibland kan vara 

problematiskt att tillhöra en större organisation.  

“Vi kan ju drabbas av att en annan avdelning, t.ex. äldreomsorgen, blir 

mycket dyrare än vad man budgeterat för och då måste ju någon annan 

spara för vi får ju inte mer pengar, vi har ju bara en miljard. Då måste man 

ta det någonstans ifrån och då kanske man säger att i år sparar vi in 2 % på 

den kommunala skolan. Ja men det går ju inte, jo men vi måste ha de 
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pengarna att lägga på äldreomsorgen för att där har vi inte personal till 

hemtjänsten, vi har inte boende så vi måste bygga det.”[…]”Alla pengar till 

skolan, oavsett om de går till den kommunala eller fristående skolan, 

kommer från invånarna. För att använda dem så effektivt som möjligt vill 

man reducera insatsen av marknadsföring så det blir på en rimlig nivå för 

annars använder man invånarnas pengar till något som inte kommer 

medborgarna till godo. Det är ju en balansakt. Man kan ju lägga hur mycket 

pengar som helst men det innebär ju också att äldreomsorgen får mindre 

pengar, eller gatubelysningen.”    

                       Kultur- och bildningschefen 

Vidare menar hen att om kommunen enbart skulle vara en utbildningsverksamhet hade 

de enbart kunnat ta hänsyn till skolans olika behov.  

“Det är ju fortfarande så att oavsett om den här enheten har behov av saker 

och ting så är det behovet ett av hundra i den stora övergripande 

kommunen”      

    Kultur- och bildningschefen 

Att den kommunala gymnasieskolan drabbas av andra enheters resultat upplever lärarna 

som ett stressmoment då det ständigt talas om budgetprocesser och förluster inom 

skolorganisationen vilket de menar skapar en osäkerhet om framtiden.  

“Det är dags att börja nyanställa nu, jag är lite orolig för att det kommer 

ske utan att dom lever i någon tro att vi kommer klara oss, men det gör vi 

inte. Men likt förbaskat kommer det här jäkla tjatet insmygande att vi är 

inne i en budgetprocess och vi vet inte hur mycket pengar vi har för nya 

tjänster. Då blir det också en oro och osäkerhet att “jaha, har man inte 

uppmärksammat det här behovet som finns?””   

      Lärarna 

”Vi har en otroligt slimmad organisation och det är ju väldigt konstigt att 

prata om förlust och att vi måste spara. Det känns nästan som lite 

bestraffning då att man jobbat gratis och de pratar om att det inte kommer 

tillsättas några resurser motsvarande ökningen av elever.”[…]”Det här 
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tänker vi mycket på, speciellt nu när vi är inne i en budgetperiod och vi får 

lite oroväckande signaler från vår rektor, att innan vi nyanställer måste vi 

titta på budgeten, för vi är inne i ett ganska expansivt skede, med flera 

elever, och då måste ju resurserna hänga med.”    

      Lärarna 

Vidare oroar sig lärarna för att den rådande situationen kring marknadsföringen kommer 

att fortsätta, något som de upplever inte är hållbart i längden och inte kommer acceptera.  

“När vi har jobbat gratis, på vår fritid med marknadsföring, det ska ju inte 

vara ett normalläge, det ska ju vara någonting som är väldigt konstigt och 

väldigt tillfälligt men det känns som att sådana grejer håller på att 

permanentas och vi har minst lika mycket undervisning, om inte mer, trots 

att man håller på med en massa extra grejer.”    

     Lärarna 

4.6 Kompetens	  för	  att	  arbeta	  med	  marknadsföring	  

För att arbeta med kommunikation och marknadsföring krävs det enligt 

kommunikationschefen kompetens, något som hen menar att lärarna saknar inom 

området. 

”Det man gör nu, det är ju att man använder kompetensen som lärare har, de är 

ju pedagoger och jätteduktiga sådana och utbildade för det och nu begär man att 

de ska syssla med marknadsföring också och kommunikation. Dels tycker jag att 

det kan vara en skymf mot marknadsförings- och kommunikationsområdet och 

sedan tycker jag synd om lärarna, som ska ägna sig åt det också. Alltså, indirekt 

kan man ju vara en marknadsförare eller en kommunikatör för den verksamhet 

man företräder men att begära att de ska arbeta med marknadsföring på det sättet 

som de faktiskt har gjort nu och lagt ganska mycket tid på marknadsföring och 

kommunikation, utöver sitt egentliga uppdrag, den lösningen tror inte jag på.”  

     Kommunikationschefen 

Lärarna är eniga med kommunikationschefen och tycker att det är lite konstigt 
att de arbetar med marknadsföring då de tidigare beskrivit sig själva som “glada 
amatörer”. 
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”Vi är inte speciellt utbildade för det. Det är väldigt konstigt egentligen, att 

2vi ska hålla på med sådana grejer.”[…]”Det är ju som att en snickare på 

ett bygge behöver räkna på hur mycket varje regel kostar och om chefen har 

koll på det här och det där, de ska väl bara snickra upp väggar och inte 

tänka på sådan skit?”     

     Lärarna 

 

Vidare menar rektorn att denne inte heller har någon kunskap när det gäller 

marknadsföring. 

“Om man tar mig själv som exempel har jag erfarenhet av olika sätt att 

arbeta med marknadsföring kopplat till gymnasieskolan men jag har ju 

ingen egen kompetens i sig utan den ligger ju i olika sätt att arbeta som jag 

varit med om men jag kan inte tillföra marknadsföringskompetens när det 

gäller kunskap, mer learning by doing, jag kan inte vara den som ser vad 

som ska göras och när.”[…]”Man har en huvudroll i 

marknadsföringsarbetet som rektor på alla möjliga sätt även om det kanske 

inte är i det praktiska arbetet och som idéspruta. De kommer bättre från 

andra håll.”      

     Rektorn 

Rektorn förklarar att den kommunala gymnasieskolan saknar kunskap kring hur de ska 

arbeta när det gäller att marknadsföra sig. De funktioner som finns uppe på 

förvaltningen upplever hen sällan är inriktat till sådant som har med marknadsföring att 

göra, istället handlar det mer om information kring kommunen vilket enligt rektorn kan 

ha att göra med att kommunen inte bär något ansvar i att marknadsföra gymnasieskolan 

då det ligger på den enskilda enheten.  

 

Kultur- och bildningschefen anser att den enskilda enheten, alltså gymnasieskolan, 

måste bli bättre på att titta på den totala mängden arbetsuppgifter och fördela resurserna 

utefter det. Hen menar att det ibland kanske behöver plockas bort tjänster från den 

ordinarie verksamheten när arbetsuppgifter tillkommer.  

“Om det nu är en stor skola så kan man ju ha någon som arbetar med 

marknadsföring men i en liten skola kanske man får kombinera olika 
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tjänster med det. Den som ska sälja in produkterna till mottagaren är den 

som har bäst kunskap av vilka värden som ska förmedlas.”[…]”Men jag 

förstår att man som lärare inte alltid ser det som sitt primära uppdrag men 

vem skulle annars kunna förklara innehållet i utbildningen om det inte är 

läraren själv som gör det. Det är en fråga man kan ställa sig.“   

    Kultur- och bildningschefen 
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5 Analys	  
I detta avsnitt kommer det empiriska materialet från de kvalitativa intervjuerna att 

analyseras och tolkas med utgångspunkt i den teoretiska referensramen. Analysen följer 

samma struktur som Greenwood och Hinings (1996) modell då deras modell är vår 

teoretiska utgångspunkt. Övriga teorier kommer att kopplas till varje rubrik som 

formulerats utifrån deras modell. Detta upplägg har valts för att underlätta för läsaren 

och för att lättare kunna besvara studiens syfte gällande hur den institutionella 

komplexiteten tar sig uttryck i uttryck i marknadsföringsarbetet i den kommunala 

gymnasieskolans kontext. 

 

De två frågeställningarna; vilka organisatoriska utmaningar har behovet av att 

marknadsföra sin verksamhet medfört för den kommunala skolan? samt; hur hanterar 

den kommunala skolan den institutionella komplexiteten i marknadsföringsarbetet? 

kommer att besvaras under samtliga underrubriker.  

5.1 Marknadskontext	  

Att situationen på marknaden har förändrats är samtliga respondenter överens om. Alla 

beskriver vidare att de måste förhålla sig till marknadssituationen och den konkurrens 

som föreligger på skolmarknaden. Detta menar Brunsson (2009) samt Greenwood och 

Hinings (1996) kan beskrivas som en institutionell förändring då den kommunala skolan 

nu även påverkas av marknadslogiken på grund av den marknadisering som skett vilken 

gjort att de således måste förhålla sig till den nya logiken.  

 

Vidare kan den institutionella förändringen som skett beskrivas som en radikal 

förändring då en radikal förändring enligt Greenwood och Hinings (1996) innebär att 

organisationen bryter sig loss från den befintliga institutionella logiken och övergår till 

en ny logik. Övergången kan även inkludera en kombination av logiker, det behöver 

inte innebära att organisationen överger den befintliga logiken totalt, vilket är fallet för 

den kommunala skolan. Detta då den kommunala skolan aldrig kommer kunna bryta sig 

helt fri från den offentliga logiken även om den skulle närma sig marknadslogiken allt 

mer. Den radikala förändringen skedde i samband med marknadiseringen och 

friskolereformen på 90-talet då den kommunala skolan behövde inkludera och 
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kombinera marknadslogiken med den offentliga logiken i deras sätt att arbeta. 

Utmaningarna gällande att kombinera dessa logiker visade sig först senare när 

elevkullarna minskade och konkurrensen tilltog.  

 

Greenwood och Hinings (1996) menar att en optimal radikal förändring sker med en 

revolutionär förändringstakt vilket innebär en snabb förändring där samtliga delar inom 

organisationen påverkas simultant. Den kommunala gymnasieskolan har dock anpassat 

sig långsamt och gradvis till den nya kontexten vilket Greenwood och Hinings (1996) 

benämner som en evolutionär förändringstakt. Detta kan konstateras utifrån 

respondenternas svar i intervjuerna som tydligt påvisade att anpassningen och 

balanseringen mellan de olika logikerna är oklar och att det saknas samstämmighet i 

organisationen kring prioriteringen av de olika logikerna. En evolutionär 

förändringstakt menar Greenwood och Hinings (1996) inte är optimal när en radikal 

förändring skett vilket vi menar bidrar till, och är en del av den institutionella 

komplexiteten som skolan konfronteras med. Detta menar vi vidare är en av 

anledningarna till att marknadsföringsarbetet har försvårats.  

 

Huruvida en radikal organisationsförändring uppstår, samt i vilken hastighet den sker 

menar Greenwood och Hinings (1996) beror på vilken institutionell sektor 

organisationen är verksam inom på fältet. Detta förklarar dem delvis beror på 

organisationens struktur, men också till vilken grad organisationen kan ses som isolerad 

eller exponerad för idéer från andra institutionella sektorer. Organisationer som är 

verksamma inom isolerade kontexter kommer att ha svårare att tillämpa radikala 

förändringar, speciellt om dessa inte sker med en revolutionär förändringstakt 

(Greenwood & Hinings, 1996). Perioden innan konkurrensutsättningen av skolan kan 

ses som en period då den kommunala skolan var isolerad från andra institutionella 

sektorer då den inte påverkades i särskilt hög grad av andra institutionella logiker och 

hade tydliga mallar för hur de skulle arbeta, något som dock även delvis finns idag. I 

och med marknadiseringen blev den kommunala skolan exponerad för andra 

institutionella sektorer men anpassningen till den nya situationen kännetecknas av en 

viss tröghet då de tydliga mallarna från tiden de var isolerade levde kvar.  
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Anpassningströgheten till den nya kontexten kan enligt Greenwood et al. (2011) även 

bero på att den kommunala gymnasieskolan kan ses som en central organisation med en 

hög ålder då organisationen funnits under en lång tid. Under denna långa tid har den 

kommunala gymnasieskolan alltid varit en del av den offentliga logiken och således 

arbetat mot den offentliga logikens krav och förväntningar. Detta bidrar vidare till att 

gymnasieskolan är djupt förankrad i den offentliga logiken vilket leder till att den 

centrala fältpositionen försvårar hanteringen av spänningen mellan de två institutionella 

logikerna (Greenwood et al, 2011).  Detta på grund av att det uppstår svårigheter i att 

avvika från den offentliga logiken när de nu tvingats börja arbeta på ett sätt de aldrig 

gjort tidigare för att även kunna möta de krav som ligger i linje med marknadslogiken 

där marknadsföringen fått en betydande roll. Trots denna svårighet tvingas den 

kommunala skolan hitta tillvägagångssätt för att kombinera de två institutionella 

logikerna och få dem att samexistera (Raynard, 2016).  

 

Respondenternas attityder kring det ökade behovet av marknadsföring skiljer sig åt. I 

och med detta kan det konstateras att det råder konkurrerande engagemang inom 

organisationen kring vilken logik som förespråkas av medarbetarna. Konkurrerande 

engagemang innebär att vissa individer inom organisationen förespråkar användandet av 

en logik, medan andra individer istället förespråkar användandet av en annan logik 

(Greenwood & Hinings, 1996). Detta uppvisas då vissa individer inom organisationen 

förespråkar marknadslogiken i högre grad än andra, medan andra istället förespråkar 

den offentliga logiken. Dessa meningsskiljaktigheter är ett uttryck av den institutionella 

komplexiteten som den kommunala skolan måste hantera i marknadsföringsarbetet. 

Utifrån respondenternas svar yttrar sig meningsskiljaktigheterna främst i frågor kring 

marknadsföringsbudgeten, vilka marknadsföringsinsatser gymnasieskolan kan eller bör 

genomföra samt hur mycket tid som ska läggas på detta arbete.  

 

Lärarna uttrycker tydligt sitt missnöje över att befinna sig på en kommersiell marknad 

då de menar att det leder till sämre kvalité på utbildningen både på lokal och på 

nationell nivå, tvärtemot ambitionen med friskolereformen (Bergmark & Fritzell, 2007; 

Molander, 2017). De beskriver att marknadssituationen har resulterat i en dubbelstress 

där de känner att både undervisningen och marknadsföringen blir lidande på grund av 

den ökade arbetsbelastningen som marknadsföringsarbetet har inneburit. 
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Kommunikationschefen ser mer positivt på konkurrenssituationen även om hen påpekar 

vissa utmaningar. Hen är också tydlig med att det finns många positiva aspekter med att 

vara en del av den offentliga logiken. Att beslutsprocesserna inom organisationen ofta 

är längre tack vare den föreliggande trögheten som offentliga organisationer präglas av 

menar hen är positivt eftersom de beslut som då fattas är välplanerade och noga 

genomtänkta. Vidare menar hen, likt rektorn, att det kan leda till kvalitetsförbättringar 

att jämföra sig med friskoleaktörer som anammat ett mer entreprenöriellt tänkande. 

Detta tyder på att kommunikationschefen ser positivt på att närma sig marknadslogiken 

medan lärarna ser det som något negativt som i sin tur kan ge upphov till känslor av 

missnöje. Lärarna förklarar dock att de är medvetna om att det inte är möjligt att helt 

bortse från det marknadslogiken förespråkar då de beskriver att inga elever skulle söka 

till skolan om de bortsåg från konkurrenssituationen och avstod från att marknadsföra 

sig och agera entreprenöriellt. Marknadssituationen kan vidare förklaras av 

respondenternas syn på ekonomin och på kundbegreppet. Samtliga respondenter ser 

eleverna som någon form av intäkt vilket Brunsson (2009) menar är typiskt för 

marknadslogiken 

 

Att det inte råder någon tydlig samstämmighet inom organisationen kan förklaras 

genom det Brunsson (2009) benämner som institutionell oklarhet. När den kommunala 

gymnasieskolan eftersträvar att röra sig mer mot marknadslogiken ökar risken för att 

institutionell oklarhet ska uppstå. Denna oklarhet som kan ses som en del av den 

institutionella komplexiteten. Gamla mönster från tiden då skolan endast var en del av 

den offentliga logiken kvarstår då många medarbetare har jobbat länge inom 

organisationen och håller fast vid gamla mönster vilket Brunsson (2009) menar 

förstärker risken för att institutionell oklarhet ska uppstå. Vidare är det enligt 

Greenwood och Hinings (1996) vanligt att det uppstår motstånd till 

organisationsförändringar i mogna organisationer, vilken den kommunala skolan kan 

klassificeras som, detta då de normativa förväntningarna är starkare i dessa typer av 

organisationer. Rektorn påtalade att den äldre generationen möjligtvis kunde vara mer 

negativ till det faktum att skolan nu arbetar med marknadsföring, vilket kan kopplas till 

de normativa förväntningarna som Greenwood och Hinings (1996) tar upp och som 

enligt Brunsson (2009) finns inom den mogna organisationen. En mogen organisation 
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enligt Greenwood och Hinings (1996) brukar liknas vid det som Greenwood et al (2011) 

benämner som en organisation med central fältposition.  

 

Brunsson (2009) skriver att anpassningar till förändringar som sker i den institutionella 

miljön antingen kan ske frivilligt eller på grund av lagar och regler. I skolans fall var det 

ett politiskt beslut att konkurrensutsätta den svenska skolan vilket ledde till att den 

kommunala skolan tvingades förhålla sig till marknadslogiken och marknadsföra sin 

verksamhet. Därmed kan anpassningen inte ses som frivillig, vilket också lärarna tydligt 

uttrycker. Oavsett om anpassningen till marknadslogiken sker frivilligt eller på grund av 

tvång menar Brunsson (2009) att det är viktigt att organisationen inser den ökade risken 

för institutionell oklarhet i samband med att de eftersträvar att bli mer lik en logik som 

de ursprungligen inte varit en del av.  Risken för denna oklarhet beror följaktligen på i 

vilken grad organisationen anpassar sig till den nya logiken. Förändringsprocessen tar 

längre tid då det förekommer institutionell oklarhet i organisationen och det finns 

ingenting som garanterar att förändringen lyckas då de normativa förväntningarna inom 

organisationen kan vara mycket starka på grund av att de är en mogen organisation. 

Denna medvetenhet är viktig för att undvika att den institutionella oklarheten blir ett 

stabilt läge för den kommunala gymnasieskolan (Brunsson, 2009).  

 

Då den kommunala gymnasieskolans marknadssituation nu innefattar ett möte mellan 

den offentliga logiken och marknadslogiken kan vi analysera den institutionella 

komplexiteten utifrån det som Raynard (2016) beskriver som volatil komplexitet. Den 

volatila komplexiteten kännetecknas av att det inte råder någon allmän 

överenskommelse kring prioriteringarna av logikerna på fältet. Den volatila 

komplexiteten innefattar också en brist på samstämmighet kring de juridiska 

bestämmelserna vilket vi i skolans fall kan koppla till komplexiteten kring skolpengens 

funktion som kultur- och bildningschefen förklarat. Kultur- och bildningschefen 

betonade att det inte finns några lagar kring hur skolorna fördelar skolpengen inom 

organisationen och detta kan i sin tur kopplas till det som Greenwood och Hinings 

(1996) beskriver som normativa förväntningar då det kan skilja sig mellan friskolor och 

kommunala skolor hur de väljer att fördela skolpengen i verksamheten. Rektorn på den 

kommunala gymnasieskolan skolan har tidigare varit rektor på en fristående skola som 

är en del av en stor koncern. Hen beskriver att de där hade en marknadsavdelning som 
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de satsade mycket på, vilket inte finns inom den kommunala gymnasieskolan. Även 

lärarna tar upp skillnaderna kring hur skolpengen kan och får fördelas då de beskriver 

att även om friskolan och den kommunala skolan får samma skolpeng har de olika krav 

på sig kring hur de tillåts fördela den då friskolorna exempelvis inte har samma krav på 

elevvård som den kommunala skolan har. Förutom de juridiska oklarheterna gällande 

skolpengen beskriver lärarna sin frustration över att behöva förhålla sig till Lagen om 

offentlig upphandling (LOU) då de menar att de tvingas in i samarbeten som de erfarit 

inte fungerat och som medfört extra kostnader för organisationen. De menar vidare att 

detta inneburit ett sämre slutresultat på marknadsföringsinsatserna. Rektorn tar vidare 

upp kravet på öppenhet som den kommunala skolan måste förhålla sig till enligt 

offentlighetsprincipen och jämför det med friskolan som enligt aktiebolagslagen 

skyddas av sekretess vilket kan kopplas till det Raynard (2016) tar upp som 

konkurrerande juridiska bestämmelser. Lärarna och rektorn tar även upp att de måste 

hålla dörren öppen för alla sökande, även för dem som byter utbildning och skola under 

pågående termin, vilket försvårar planeringen då det kan tillkomma elever som de inte 

räknat med. Detta beskriver Brunsson (2009) som en del av den offentliga logiken då 

den kommunala skolan inte kan utesluta vissa grupper eller vissa behov utan måste 

förhålla sig till kravet att tillfredsställa alla medborgares behov även om de är 

motstridiga. Brunsson (2009) jämför det med företagslogiken som kännetecknas av att 

varje aktör har rätt att välja och välja bort kunder, vilket friskolorna har möjlighet till. 

Denna skillnad påvisar också den volatila komplexiteten då det inte råder någon 

samstämmighet kring de juridiska bestämmelserna på marknaden.  

 

Raynard (2016) menar att den volatila komplexiteten är den mest utmanande för 

organisationer att hantera. Raynard (2016) rekommenderar organisationer som är utsatta 

för den volatila komplexiteten att gå mot en mer decentraliserad struktur för att kunna 

hantera logikerna mer flexibelt. Lärarnas och kommunikationschefens förslag på att 

anställa en egen kommunikatör på den kommunala skolan skulle kunna ses som ett sätt 

att decentralisera verksamheten och öka flexibiliteten för att på så vis lättare kunna 

hantera de olika logikerna och få dem att samexistera. Den nya tjänsten skulle också 

kunna ses som ett sätt för den kommunala gymnasieskolan att skaffa sig kompetens från 

marknadslogiken vilket Greenwood och Hinings (1996) menar är avgörande för att nå 

en lyckad förändring. Även Brunsson (2009) belyser vikten av att skaffa sig kompetens 
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kring den nya logiken för att lyckas kombinera två logiker, detta då olika institutionella 

miljöer ofta skiljer sig åt och premierar olika saker.  

 

UTMANINGEN för att minska den institutionella komplexiteten som tar sig uttryck i 

den kommunala gymnasieskolans marknadssituation är till en början att inse att de är 

utsatta för institutionell komplexitet i och med att det numera är två institutionella 

logiker som samexisterar på marknaden. Fastän dessa logiker kan ses som 

konkurrerande måste organisationen acceptera att en samexistens är avgörande för den 

kommunala gymnasieskolans existens. Den offentliga logiken kommer den kommunala 

gymnasieskolan aldrig att kunna bortse ifrån då de är en kommunal skola som innebär 

att de har vissa lagar och regler att förhålla sig till, samtidgt kan de inte heller bortse 

från marknadslogiken eftersom skolans attraktionskraft då skulle minska och det i sin 

tur skulle innebära minskade resurser till skolan. Det krävs således att de hittar en 

samstämmighet kring prioriteringen av de två institutionella logikerna för att underlätta 

dess samexistens som i sin tur kommer att minska den institutionella komplexiteten 

(Raynard, 2016).   

  

HANTERINGEN för att minska den institutionella komplexiteten som tar sig uttryck 

gällande marknadssituationen sker genom att den kommunala gymnasieskolan använder 

sig av det som Brunsson (2009) benämner som ”picking out individual bits”. Detta då 

de har valt ut vissa attraktiva delar av marknadslogiken för att således kunna anpassa sig 

till den på ett bättre sätt och överleva på marknaden. Att välja ut vissa attraktiva delar av 

en logik som organisationen ursprungligen inte tillhör kan dock orsaka institutionell 

oklarhet enligt Brunsson (2009), vilket sker om de inom organisationen inte reflekterat 

ordentligt kring om de attraktiva delarna från marknadslogiken stämmer överens med 

organisationens övriga delar, alltså de delar som förespråkas av den offentliga logiken. 

Utan denna överensstämmelse kan den interna logiken i den egna organisationen 

påverkas negativt (Brunsson, 2009). Vidare kan det konstateras att lärarnas och 

kommunikationschefens förslag på att anställa en kommunikatör kan vara ett sätt att 

hantera samexistensen av två konkurrerande logiker då Raynard (2016) menar att 

decentralisering kan vara ett sätt att lyckas med hanteringen av den volatila 

komplexiteten som den kommunala skolan är utsatt för.  
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5.2 Intraorganisatorisk	  kontext	  

5.2.1 Missnöje	  

Oklarheterna som uppstår i marknadsföringsarbetets olika delar kan orsaka missnöje 

bland medarbetarna. Det är framförallt lärarna som uttrycker sin frustration över 

oklarheterna som främst rör budgetfrågor, ansvar och policies gällande 

marknadsföringen. Missnöjet grundar sig främst i något de beskriver som 

”dubbelstress”. Denna dubbelstress baseras på att de känner att deras yrkesstolthet som 

lärare påverkas negativt när de behöver lägga ner mycket av deras arbetstid på att 

planera och genomföra marknadsföringsinsatser. Behovet av att arbeta med 

marknadsföring försvårar upprätthållandet av lärarnas intresse gällande att kunna 

erbjuda och bevara en god utbildningskvalité enligt lärarna själva. Förutom stressen 

kring att prestera som lärare känner de en stress kring att de även måste prestera som 

marknadsförare då det inte finns någon annan ansvarig i organisationen. De förklarar 

vidare att dubbelstressen förstärks av att de känner en press kring att om ingen ägnar sig 

åt att arbeta med marknadsföring får de inte heller några elever till skolan. Om de inte 

får några elever till skolan menar de att deras anställning kan hotas på grund av att 

resurserna minskas om skolan inte generar intäkter i form av skolpengar. Denna 

dubbelstress indikerar på att lärarnas eget intresse inte uppfylls av organisationen fullt 

ut vilket är en källa till lärarnas missnöje (Greenwood och Hinings, 1996).  

 

Greenwood och Hinings (1996) menar att det är viktigt att individernas egna intressen 

uppfylls för att undvika missnöje och därmed även motstånd. Lärarna uttrycker ett stort 

intresse i att kvalitén på deras undervisning ska vara så god som möjligt för elevernas 

skull, men även för deras egen skull då det handlar om yrkesstolthet samt deras egna 

välmående. Att lärarna då tvingas arbeta med marknadsföring fastän de inte vill det 

innebär en motsättning i deras egna intressen kan hämma en framgångsrik 

förändringsprocess. Missnöje kan också komma från de normativa förväntningarna som 

finns inom organisationen då vissa medarbetare kanske inte känner att de bör lägga 

energi eller pengar på marknadsföring utan på annat, exempelvis undervisning eller fler 

lärare. De normativa förväntningarna menar rektorn och lärarna kan vara en 

generationsfråga eller en fråga om ointresse. Vidare kan det också ha att göra med hur 

länge medarbetarna varit en del av organisationen då personer som varit med innan 
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marknadsföringen fick en betydande roll lättare kan känna ett missnöje kring behovet av 

marknadsföring menar lärarna. De normativa förväntningarna på huruvida skolan bör 

arbeta med marknadsföring och i vilken utsträckning menar tjänstemännen också kan ge 

sig uttryck hos politikerna som kanske inte sett behovet av marknadsföring på samma 

sätt som lärarna och rektorn som påverkas mer direkt av konkurrensen på marknaden. 

Dessa normativa förväntningar kan också bero på okunskap menar kultur- och 

utbildningschefen. Greenwood och Hinings (1996) menar att normativa förväntningar 

kan orsaka organisatoriskt motstånd till förändringar vilket vi kan konstatera existerar i 

den kommunala gymnasieskolan. Då det krävs en organisationsförändring för att nå den 

optimala balansen mellan prioriteringen av marknadslogiken och den offentliga logiken 

blir detta motstånd problematiskt och resulterar i en bristfällig hantering av den 

institutionella komplexiteten där den institutionella oklarheten förblir ett stabilt läge 

(Brunsson, 2009). Den institutionella oklarheten i sig ökar vidare risken för missnöje 

ytterligare då det blir allt svårare för organisationen att uppfylla kraven från de olika 

institutionella logikerna då gränserna mellan logikerna blir allt mer suddiga och 

prioriteringen mellan dem är oklar inom organisationen (Brunsson, 2009). 

 

För att organisationer enligt Greenwood och Hinings (1996) ska kunna uppnå en radikal 

förändring och därmed övergå från en befintlig logik till en ny logik är det viktigt att få 

individer som upplever känslor av missnöje att förstå att det kan ha att göra med den 

rådande institutionella logiken att göra. Utifrån intervjuerna kan det konstateras att de 

respondenter som uttryckt känslor av missnöje är väl medvetna om den kommunala 

gymnasieskolans begränsade resurser, dock bidrar inte detta till att missnöjet minskar 

eller att den radikala förändringen sker mer framgångsrikt eftersom förändringstakten i 

dagsläget inte kan ses som optimal. De begränsade resurserna inom den kommunala 

gymnasieskolan är en bidragande faktor till att lärarna tvingas arbeta med 

marknadsföring då en stor del av varför en ny tjänst inte har tillsatts är på grund av att 

det inte finns tillräckligt med resurser till det. Problematiken kring d begränsade 

resurserna är något som grundar sig i den offentliga logiken som organisationer som är 

en del av marknadslogiken ofta konfronteras med. Detta då organisationer som tillhör 

marknadslogiken har andra lagar och regler att följa vilka exempelvis tillåter dem att ta 

emot sponsring från andra företag som rektorn beskriver det. Som vi konstaterat tidigare 

har den kommunala gymnasieskolan ingen möjlighet att helt bryta sig loss från den 
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offentliga logiken då de alltid kommer att vara en offentlig organisation och på så sätt 

även tvingas förhålla sig till att resurserna är begränsade.  

 

UTMANINGEN för att minska den institutionella komplexiteten som tar sig uttryck i 

uppvisande av missnöje inom organisationen är att hitta ett sätt hantera de normativa 

förväntningarna som finns i organisationen gällande behovet av marknadsföring. Detta 

kan göras genom att öka kunskapen kring hur den kommunala gymnasieskolan påverkas 

av konkurrensen och vad den kommunala skolan kan tjäna på att arbeta med 

marknadsföring. Om detta tydliggörs ökar chansen för att en marknadsföringsstrategi 

kan formuleras utifrån tydliga mål och med ekonomiska ramar där organisationen 

räknat på avkastningen på investerat kapital i marknadsföring. Budgeten blir således 

rimlig och lättare att förhålla sig till. Det bör också göras tydligt vem som ska förmedla 

denna kunskap och till vem den ska förmedlas då det i dagsläget verkar råda en viss 

oklarhet kring detta i organisationen. På så sätt kommer även möjligheten för att 

individernas eget intresse ska uppfyllas av organisationen att öka vilket i sin tur kommer 

att minska de uppleva känslorna av missnöje.  

 

HANTERINGEN för att minska den institutionella komplexiteten som tar sig uttryck i 

uppvisandet av missnöje och motstånd inom organisationen har till viss del bemötts 

genom att rektorn anställt en timanställd resurs för att stötta lärarna i 

marknadsföringsarbetet. Detta menar lärarna och kommunikationschefen inte är 

tillräckligt då de är överens om att det skulle behövas en heltidstjänst för detta. 

Hanteringen av detta motstånd har också skett reaktivt istället för proaktivt (Flamholtz 

& Randle, 2008) vilket gör att lärarna fortfarande känner en oro kring framtiden då 

endast tillfälliga lösningar införts som svar på deras missnöje och de förändringar som 

skett i den externa miljön. Lärarna beskriver att de ständigt görs ad-hoc lösningar vilket 

inte löser problemen långsiktigt. De menar att det är dags att inse att en heltidstjänst 

behövs för att överleva på lång sikt då det inte är hållbart att de som lärare fortsätter 

lägga ner mycket av deras undervisningstid på marknadsföring. Att deras missnöje 

endast bemöts med ad-hoc lösningar ökar deras frustration, missnöje och oro som i sin 

tur skapas motstånd. Att några omfattande förändringar och långsiktiga lösningar inte 

genomförs för att bemöta lärarnas frustration kan bero på de maktstrukturer som 

föreligger i den kommunala organisationen då lärarna är de som innehar minst makt för 
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att åstadkomma radikala förändringar, trots att det är dem som upplever utmaningarna i 

marknadsföringsarbetet och besitter den främsta lokala kunskapen kring hur skolan 

påverkas av bristerna i marknadsföringsarbetet.  

5.2.2 Gemensamma	  värderingar	  

Vi har konstaterat att det inte råder någon tydlig samstämmighet kring prioriteringen av 

de olika logikerna inom organisationen. Vidare har riskerna kring brist på 

samstämmighet belysts genom tillämpningen av Brunssons (2009) teori om 

institutionell oklarhet där han hävdar att denna brist kan orsaka ett stabilt läge av 

oklarhet och försämrad intern logik i organisationen. Greenwood och Hinings (1996) 

lyfter fram vikten av gemensamma värderingar som en faktor för en framgångsrik 

förändring och menar att om värderingarna är självklara för individerna i organisationen 

minskar risken för att missnöje uppstår till följd av att det råder en oklarhet i 

organisationen.  Även Pettigrew (1985) betonar vikten av samstämmighet för att nå en 

lyckad organisationsförändring.   

 

Utifrån respondenternas svar kan det konstateras att det råder en viss samstämmighet i 

organisationen gällande marknadsföringsarbetet då samtliga respondenter är överens om 

att marknadsföring är något som de måste arbeta med. Vidare är respondenterna även 

överens om att det bör vara de akademiska faktorerna som marknadsförs framför de 

icke-akademiska faktorerna. Lärarna var tydliga med att konstatera att de inte är 

intresserade av att marknadsföra sig genom att dela ut dyra give-aways eller gratis 

iPhones till eleverna, istället vill de framhäva de akademiska faktorerna i sin 

marknadsföring som exempelvis undervisningskvalitén, elevernas höga resultat och den 

höga andelen lärare med lärarlegitimation. Denna prioritering var samtliga respondenter 

överens om. 

 

Ovan nämnda prioritering kopplas till de distinktioner som Brunsson (2009) gör mellan 

företagslogiken och den offentliga logiken då den offentliga logiken bör förespråka de 

akademiska faktorerna i sin marknadsföring eftersom offentliga organisationer bör utgå 

från alla elevers behov i första hand och inte efterfrågan. Företagslogiken, som även kan 

benämnas som marknadslogiken, kännetecknas dock inte av samma krav att uppfylla 

alla medborgares behov utan kan istället aktivt välja bort vissa behov för att 
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tillfredsställa andra (Brunsson, 2009). Utmaningen att hantera denna balans mellan de 

olika logikerna kan benämnas som en institutionell komplexitet för den kommunala 

skolan då de tvingas förhålla sig till båda logikerna (Greenwood & Hinings, 1996). Att 

det är eleverna som bär tolkningsföreträde av marknadskvalité och bestämmer 

efterfrågan på marknaden komplicerar hanteringen av den institutionella komplexiteten 

desto mer (Olsson, 2016).  

 

Om den kommunala skolan skulle fokusera mer på de akademiska faktorerna i sin 

marknadsföring utifrån det faktum att det råder samstämmighet kring att det är just de 

faktorerna som bör marknadsföras reduceras risken för institutionell oklarhet enligt 

Brunsson (2009) då han menar att offentliga organisationer som strävar efter att bli mer 

företagslika har en högre risk för institutionell oklarhet. Samstämmigheten gällande 

prioriteringen i sig bidrar till en högre grad av gemensamma värderingar vilket också 

kan reducera risken för uppkomsten av institutionell oklarhet samt institutionell 

komplexitet (Brunsson, 2009).  

 

Lärarna och rektorn är vidare överens om att de inte kan ignorera de icke-akademiska 

aspekterna i sitt marknadsföringsarbete på grund av det kontextuella tryck som finns på 

marknaden. Trycket medför att andra skolor marknadsför de icke-akademiska 

faktorerna vilket är ett exempel på hur den kommunala skolan motvilligt måste anpassa 

sig till marknadslogiken enligt lärarna (Brunsson, 2009). Exempel på konkreta 

marknadsföringsinsatser som den kommunala skolan använder sig av idag och som är 

inspirerade av marknadslogiken är give-aways, förmånskort och utlottningar av datorer. 

Detta upplever lärarna som frustrerande och som något som påverkar deras 

yrkesstolthet. Rektorn beskriver de icke-akademiska faktorerna som något att ”krydda” 

sitt erbjudande med, men vad som är den kommunala skolans kärnerbjudande är oklart 

då det inte finns någon uttalad marknadsföringsstrategi.  

 

Det kontextuella trycket styrs av de skolväljande familjernas preferenser och samtliga 

respondenter i studien är överens om att de icke-akademiska faktorerna spelar roll för 

eleverna och deras föräldrar, även om de endast spelar en liten roll i förhållande till de 

akademiska faktorerna. Balansen mellan hur dessa faktorer ska marknadsföras bör 

utformas i en marknadsföringsstrategi för att undvika oklarheter vilket 
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kommunikationschefen menar en kommunikatör bör ansvara för då den personen har 

rätt kompetens. Att anställa en kommunikatör på den kommunala gymnasieskolan kan 

också ses som ett initiativ till decentralisering vilket Raynard (2016) och Greenwood 

och Hinings (1996) förespråkar för att öka möjligheterna att hantera kombinationer av 

flera logiker. Rektorn påpekar vidare att det är svårt att marknadsföra akademisk kvalité 

på grund av att det är svårt att mäta detta och det ser hen som en framtida utmaning; att 

ta fram strategier för att kunna kommunicera skolans överlägsenhet gällande de rent 

akademiska faktorerna. 

 

Genom att studera de konkreta marknadsföringsinsatserna som genomförts under 

terminerna på den kommunala skolan kan det konstateras att medarbetarna inom 

organisationen lägger ner mycket tid och arbete på marknadsföringen. Det gäller både 

under själva genomförandet av marknadsföringsinsatserna men också innan och efter 

aktiviteterna. Det råder vidare en samstämmighet mellan lärarna, rektorn och 

tjänstemännen kring att det egentligen inte borde vara just lärarna som bär det 

huvudsakliga ansvaret för detta, dock finns det ingen gemensam bild kring hur 

marknadsföringsarbetet annars ska genomföras, vem som bör genomföra det eller till 

vilken kostnad. Vad gäller marknadsföringsbudgeten råder det ingen samstämmighet 

kring vad som bör ingå eller hur stor den bör vara. Ingen av respondenterna kan ge en 

ungefärlig siffra och varken rektor eller tjänstemän kan svara på om den nuvarande 

budgeten för marknadsföringen är rimlig. Dock konstaterar lärarna att budgeten i 

nuläget inte är hållbar eller vidare genomtänkt då den tid som de lägger på 

marknadsföringsarbetet inte är inräknad i marknadsföringsbudgeten. Det har alltså inte 

avsatts resurser i form av tid eller pengar trots att lärarna har fått ett 

marknadsföringsansvar inskrivet i deras arbetsbeskrivning. Lärarna beskriver vidare att 

de försöker hinna med marknadsföringsarbetet inom deras heltidstjänst som lärare men 

att de ofta inte lyckas. Detta resulterar i att de tar hem sitt arbete och arbetar med det på 

fritiden, utan extra ersättning.  

 

Vikten av samstämmighet och gemensamma värderingar är även något som Greenwood 

et al. (2011) tar upp och de menar att organisationers identitet är ett avgörande filter för 

hur de kommer att svara på institutionell komplexitet. Organisationsidentiteten är 

samtidigt en hjälpande faktor för hur prioriteringar inom organisationen görs då den kan 
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fungera som en vägledning.  De menar vidare att styrkan på identiteten är viktig, alltså 

huruvida uppfattningen av identiteten delas av medarbetarna inom organisationen eller 

inte. Det kan konstateras att styrkan på den organisatoriska identiteten är svag då det i 

dagsläget inte finns en delad bild av organisationens identitet bland medarbetarna. Vissa 

respondenter förespråkar användandet av en logik, medan andra förespråkar 

användandet av en annan logik. Inte heller finns det någon gemensam uppfattning kring 

hur den bör vara, vilket medför att organisationen har en lägre förmåga att hantera den 

institutionella komplexiteten (Greenwood et al, 2011).  

 

Även om det råder viss samstämmighet i vissa frågor gällande marknadsföringsarbetet i 

organisationen kan vi konstatera att bristen på samstämmighet tar sig tydligast uttryck 

vad gäller ansvarsfördelningen och budgeten för marknadsföringsinsatserna. Detta 

uttrycker rektorn då hen menar att ”alla vet att det finns ett behov av marknadsföring 

men ingen vill betala för det”. Avsaknaden av en marknadsföringsstrategi gör det också 

svårare att uppnå en övergripande samstämmighet i organisationen. Bristen på 

gemensamma värderingar är en följd av den institutionella oklarhet som organisationen 

konfronteras med då det inte finns en allmänt accepterad prioritering mellan logikerna.   

 

UTMANINGEN för att minska den institutionella komplexiteten som tar sig uttryck i 

organisationens gemensamma värderingar handlar om att skapa bättre förutsättningar 

för att gemensamma värderingar ska föreligga inom organisationen gällande 

marknadsföringsarbetet. En tydligt uttalad marknadsföringsstrategi och en 

marknadsföringsbudget skulle underlätta det arbetet och risken för institutionell oklarhet 

skulle minska. Vidare krävs det att organisationen gör tydliga prioriteringar mellan de 

olika logikerna då marknadsföringsinsatserna påverkas av denna prioritering på olika 

sätt. Då gymnasieskolan inte helt kan bortse från att marknadsföra icke-akademiska 

faktorer enligt rektorn och lärarna är utmaningen att hitta den optimala balansen mellan 

vilka faktorer som bör marknadsföras. Denna utmaning förstärks av att det är eleverna 

som bär tolkningsföreträde av marknadskvalité (Olsson, 2016). 

 

Då det idag råder en samstämmighet i organisationen kring att de akademiska faktorerna 

är de som bör premieras i marknadsföringsinsatserna blir det även en utmaning för 

skolan att hitta strategier för att kommunicera dess överlägsenhet gällande de rent 



    

 

107 

akademiska faktorerna då det idag är mycket svårt. Det bör också tilläggas att oavsett 

vilken prioritering den kommunala skolan gör mellan den offentliga logiken och 

marknadslogiken i marknadsföringsarbetet kommer utmaningen att skapa 

samstämmighet kring marknadsföringsbudgeten kvarstå då pengarna måste tas 

någonstans ifrån. 

 

HANTERINGEN för att minska den institutionella komplexiteten som tar sig uttryck 

gällande organisationens gemensamma värderingar är i dagsläget bristfällig då den sker 

reaktivt istället för proaktivt i enlighet med Flamholtz och Randels (2008) definition. 

Den kommunala skolan påverkas idag av det kontextuella trycket på marknaden och 

anpassar sig reaktivt som ett svar på de förändringar som redan skett på marknaden. 

Denna hantering är inte optimal då oplanerade förändringar och anpassningar kan leda 

till en risk för att organisationen anammar attraktiva delar av exempelvis 

marknadslogiken utan att reflektera över om de överensstämmer med övriga delar i 

organisationen vilket Brunsson (2009) benämner som ”picking out individual bits”. 

Proaktiva lösningar ger även organisationen bättre förutsättningar för att öka graden av 

gemensamma värderingar då de medvetet och strategisk kan välja hur de vill organisera 

sin verksamhet, vilket i sin tur underlättar för skapandet av samstämmighet.  

5.2.3 Maktförhållanden	  

Med maktförhållanden menar Greenwood och Hinings (1996)  att individer har olika 

mycket makt beroende på vad den institutionella logiken förespråkar. Då den 

kommunala skolan är en del av den offentliga logiken kännetecknas den av en 

hierarkisk struktur där kommunikationschefen och kultur- och bildningschefen 

tillsammans med rektorn är de som har mest makt medan lärarna är de som har minst 

makt att åstadkomma förändringar. Det kan utifrån respondenternas svar tydligt 

konstateras att det råder en oklarhet kring vem som nu bär och vem som bör bära 

ansvaret när det kommer till marknadsföringen. Otydligheten kring rollerna inom 

organisationen kan enligt Davidson (1990) vara en källa till konflikter vilket i sin tur 

kan öka medarbetarnas känslor av missnöje (Greenwood & Hinings, 1996). Greenwood 

och Hinings (1996) menar att missnöje hindrar uppnåendet av en framgångsrik 

förändring. Missnöje kan vidare ses som en påskyndande faktor för förändring, men den 

kan också vara hämmande. Om lärarna skulle avsäga sig allt ansvar för 
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marknadsföringsarbetet på grund av sitt missnöje kring situationen skulle en förändring 

på så sätt tvingas fram för att möta den upplevda känslan av missnöje. Dock menar 

kultur- och bildningschefen att lärarna inte är ensamma om att uppleva känslor av 

missnöje, framförallt inte kring att resurserna är begränsade vilket hen menar att alla 

inom organisationen upplever. Det lärarna beskriver kring deras roll i 

marknadsföringsarbetet kan kopplas till det Kahn et al. (1964) beskriver som 

rollkonflikt. Det kan konstateras att lärarnas roll som “lärare” och “marknadsförare” står 

i konflikt med varandra vilket Örtqvist och Wincent (2006) benämner som en intra-

rollkonflikt. Detta då de känner sig otillräckliga och att kvalitén på undervisningen och 

marknadsföringen blir lidande vilket är kännetecken för upplevd rollstress. Rollstress 

kan enligt Kahn et al. (1964) reduceras genom förbättrade kommunikations- och 

informationsflöden inom organisationen menar Kahn et al. (1964).   

 

Lärarna menar vidare att det i dagsläget är dem som bär ansvaret för 

marknadsföringsinsatserna men är tydliga med att det borde vara någon annan med tid 

och rätt kompetens som bär detta ansvar. Rektorn förklarade att det är hen per definition 

som bär det övergripande ansvaret men inte nödvändigtvis ansvarar för idéer eller den 

praktiska tillämpningen av marknadsföringen. Vidare är rektorn medveten om att det för 

många medarbetare inte känns bekvämt att sälja in en utbildning till elever genom 

marknadsföring när de egentligen är anställda för att arbeta med andra saker, 

exempelvis för att undervisa. Trots denna insikt är det idag dem som i huvudsak 

ansvarar för den praktiska tillämpningen av marknadsföringsinsatserna. Lärarna har i 

dagsläget små möjligheter att påverka förändringen och de påpekar även att 

kommunikationen hela tiden behöver gå genom rektorn som sedan kan föra budskapet 

vidare till kultur- och bildningschefen och kommunledningen vilket de ser som 

problematiskt. De beskriver också bristen på tid och kompetens som hinder för att 

påverka dem högre upp i hierarkin. Greenwood och Hinings (1996) menar att 

möjligheterna till en lyckad organisationsförändring begränsas om makten är centrerad i 

toppen av hierarkin, medan en decentralisering av makt kan ses som en möjliggörande 

faktor för förändring. De menar dessutom att det krävs att de som har makten inom 

organisationen har makten verkar för att organisationsförändringen ska ske vilket kan 

konstateras inte är fallet i nuläget utifrån respondenternas svar då lärarna påpekar att det 

hos kommunledningen, alltså de som har de som innehar den övergripande makten, 
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råder en likgiltighet kring marknadsföringens vara eller icke vara vilket försvårar 

möjligheterna till förändring. Kultur- och bildningschefen tror att en anledning till 

denna likgiltighet kan vara att behovet av att marknadsföra gymnasieskolan inte är 

förankrat i politiken. Detta menar hen vidare kan bero på bristande insikt i 

verksamheten och i vissa fall brist på kompetens. Vem som bär ansvaret över att 

förankra behovet av marknadsföringen i de högre instanserna är enligt respondenterna 

oklart.  

 

Rektorn konstaterade att behovet av marknadsföring är väl känt av samtliga 

medarbetare längst den kommunala skolans hierarkiska struktur men att ingen är villig 

att betala för det. Rektorn menar vidare att det inte är hen som sätter budget och att det 

inte finns några extra resurser till marknadsföring. Kommunikationschefen menar dock 

att det är rektorns ansvar att se till att det finns resurser och en strategi för 

marknadsföringsarbetet och detta är alla respondenter eniga om att det i dagsläget 

saknas. Tjänstemännen är tydliga med att det är rektorns ansvar att omfördela resurser 

eller omorganisera för att få pengarna inom den givna budgetramen att räcka för att 

täcka de behov som finns. Därmed kan vi konstatera att det råder en oklarhet kring vilka 

maktförhållanden som råder gällande ansvaret kring marknadsföringsbudgeten. Både 

lärarna och kommunikationschefen menar att en omfördelning av resurser skulle kunna 

leda till att skolan sparade pengar genom att exempelvis satsa på att anställa en 

kommunikatör. Kommunikatören skulle enligt dem inte bara förvalta 

marknadsföringsbudgeten mer effektivt utan också bidra till bättre kvalité på 

marknadsföringsinsatserna som i sin tur skulle attrahera fler elever utifrån en 

genomtänkt marknadsföringsstrategi. Detta skulle även möjliggöra en ökad 

undervisningskvalité då lärarna inte längre behöver arbeta med marknadsföring i samma 

utsträckning.  

 

Flera respondenter har uttryckt sitt missnöje över avsaknaden av en 

marknadsföringsstrategi, något som kommunikationschefen menar är viktigt. Hen 

menar att det är viktigt att börja med en strategi på kommunal nivå som bestäms av 

kommunen för att sedan forma en strategi att applicera på den kommunala 

gymnasieskolan och dess marknadsföring som är mer lokalt anpassad. Kultur- och 

bildningschefen menar att en strategi inte enbart byggs uppifrån och att det är viktigt att 
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inkludera flera medarbetare vid utformningen av en strategi.  Av denna anledning är det 

viktigt att det råder en klarhet kring de föreliggande maktförhållandena för att de olika 

hierarkiska nivåerna ska kunna arbeta tillsammans på ett bra sätt. Det är inte bara 

lärarna som upplever en otydlighet kring dess roll utan samtliga respondenter påpekar 

denna oklarhet, både gällande deras egen roll men även gällande andras roller. 

Kommunikationschefen beskriver att hen å ena sidan finns där som stöd för den 

kommunala skolan men att hjälp inte har efterfrågats, å andra sidan beskriver hen att det 

finns mycket begränsat med tid för att bistå med denna hjälp då dennes tjänst rymmer 

många olika delar. Kultur- och bildningschefen beskriver att dennes roll innefattar två 

olika roller, den ena handlar om att företräda invånarna och den andra om att vara chef 

för utförarorganisationen. Dessa roller kan i vissa fall stå i konflikt med varandra menar 

hen. Rektorn beskriver sin roll som relativt tydlig genom att konstatera att “allt ansvar 

hamnar egentligen på mig”.   

 

Enligt Greenwood et. al (2011) kan relationen mellan maktförhållanden och den 

institutionella komplexiteten avgöras av två faktorer, ägarskap och styrning.  Den 

omfattande beslutsprocessen som kännetecknas av den kommunala gymnasieskolan är 

en bidragande faktor till att den institutionella komplexiteten blir svårare att hantera. 

Maktfördelningen spelar även en stor roll när det kommer till hur beslut förankras inom 

organisationen. Utifrån den aktuella situationen kan det konstateras även om det är 

lärarna som arbetar med marknadsföringen är makten över arbetet förskjuten till 

rektorn, samt även till viss del till tjänstemännen på kommunen. Greenwood et al.(2011) 

menar vidare att styrningen av organisationen, samt de beslut som tas, beror på de 

personer som har inflytande över organisationen snarare än de som deltar i 

beslutsprocesserna. Inflytandet som lärarna i dagsläget besitter över marknadsföringen 

är inte tillräckligt stort, något som i sin tur påverkar oklarheten kring rollerna inom 

organisationen. 

 

Brunsson (1994) förklarar flera skillnader mellan marknadslogiken och den offentliga 

logiken. När dessa senare möts ger det upphov till institutionell oklarhet, där även 

oklarheter kring roller och rollfördelningar kan uppstå. Att den kommunala 

gymnasieskolan arbetar med marknadsföring, som kan ses som en del av 

marknadslogiken, kan förklaras som det som Brunsson (1994) beskriver som ”picking 
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out individual bits” som han menar är en orsak till att institutionell oklarhet uppstår. 

Marknadsföring inom den kommunala gymnasieskolan är något helt nytt, varför det inte 

finns några tydliga regler kring vem som bör bära ansvaret för detta. Varför 

marknadsföringen ligger lärarna extra varm om hjärtat förklarar de genom att deras 

anställning har en koppling till huruvida de lyckas att attrahera elever genom 

marknadsföring eller inte då det är dem som blir arbetslösa, inte tjänstemännen, om 

färre elever söker sig till skolan och personal därmed måste sägas upp. Att 

decentralisera verksamheten, som Raynard (2016) presenterar som en lösning på den 

volatila komplexiteten, skulle även här kunna bidra till en mer tydlighet kring varje roll 

som även kan bidra till en minskning av den institutionella oklarheten. Som det är i 

dagsläget tvingas lärarna att arbeta med marknadsföring trots att de inte har någon 

utbildning i detta. I och med att det övergripande ansvaret över marknadsföringen ligger 

hos rektorn tvingas även denne att indirekt arbeta med marknadsföring även om hen inte 

heller har någon direkt kunskap kring marknadsföring. Att decentralisera verksamheten 

och anställa en egen kommunikatör kan bidra till att oklarheterna kring rollerna minskar 

eftersom lärarna då enbart kan ägna sig åt att vara lärare, medan den nyanställde 

kommunikatören kan ägna sig åt marknadsföring. Detta är även något som 

kommunikationschefen anser är otroligt viktig, hen menar att lärare bör få vara lärare 

och kommunikatörer bör få vara kommunikatörer. 

 

UTMANINGEN för att minska den institutionella komplexiteten som tar sig uttryck 

gällande organisationens maktförhållanden är att skapa en tydlighet kring de roller som 

återfinns inom organisationen och vad som förväntas av varje enskild roll. Avsaknaden 

av en tydlighet kring rollerna observerades tydligt under intervjuerna då det vid flera 

tillfällen framkom att ingen egentligen visste vem som skulle göra vad eller vem de 

kunde fråga om hjälp i vissa frågor. En ytterligare utmaning för den kommunala skolan 

handlar om att skapa ett bättre kommunikationsflöde mellan de olika maktinstanserna 

för att på så vis reducera missnöje och öka samstämmigheten i organisationen gällande 

marknadsföringsarbetet och dess roll. 

 

HANTERINGEN för att minska den institutionella komplexiteten som tar sig uttryck 

gällande organisationens maktförhållanden sker genom att lärarna fått 
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marknadsföringen inskriven i deras arbetsbeskrivningar. Dock har det inte avsatts tid för 

lärarna att arbeta med detta. 

5.2.4 Handlingsförmåga	  

Då vi tidigare konstaterat att den kommunala skolan konfronteras med det som Raynard 

(2016) beskriver som volatil komplexitet kan “institutionella krig” uppstå i 

organisationen på grund av att det inte finns någon allmänt accepterad prioritering av 

logikerna på fältet. Detta kan innebära en oro för de institutionella logikernas 

samexistens, men Raynard (2016) menar att den osäkerhet som föreligger på fältet när 

organisationen är utsatt för den volatila komplexiteten kan innebära större 

handlingsfrihet för organisationen och möjlighet anta strukturer som gynnar den egna 

organisationen. Då den kommunala skolan är en del av den offentliga logiken och 

kännetecknas av en central styrning och hierarkisk organisationsstruktur begränsas dock 

handlingsfriheten då Greenwood et al. (2011) menar att organisationer med omfattande 

beslutsprocesser sannolikt upplever större svårigheter i att hantera den institutionella 

komplexiteten då samarbeten och överenskommelser är svårare att uppnå. Även de 

normativa förväntningarna som existerar inom organisationen begränsar den 

kommunala gymnasieskolans handlingsförmåga då det kan ses som ett motstånd enligt 

Greenwood och Hinings (1996).  

 

I årsredovisningen skriver gymnasieskolan att de vill öka antalet elever som väljer att 

fortsätta sina studier vid just deras skola men ingen av de tillfrågade respondenterna kan 

svara på hur de arbetar med att uppnå detta. Samtliga respondenter var överens om att 

marknadsföringen är ett viktigt verktyg för att uppnå ett ökat elevunderlag. Trots detta 

kan vi genom respondenternas svar konstatera att de i dagsläget inte har någon strategi 

för hur de bör arbeta med marknadsföring för att på så sätt lyckas med målet att få fler 

antal sökande. För att en framgångsrik förändring ska kunna ske är det dock enligt 

Pettigrew och Whipp (1991) viktigt att ha en strategi som stämmer överens med 

organisationens mål. Pettigrew (1985) skriver att det är av stor vikt att förstå vad som 

förändras, varför saker förändras samt hur förändringen sker för att kunna genomföra en 

lyckad strategisk förändring. I den kommunala gymnasieskolan råder det dock för 

närvarande en oklarhet kring detta då organisationen inte tagit full hänsyn till vad som 

förändrats eftersom det inte finns någon strategi eller plan kring 



    

 

113 

marknadsföringsarbetet. Avsaknaden av strategi påverkar därmed skolans 

handlingsförmåga negativt liksom dess organisationsstruktur och de normativa 

förväntningar som existerar i organisationen.  

 

Att ha en tydlig strategi kan bidra till det som Greenwood och Hinings (1996) benämner 

som gemensamma värderingar eftersom det på så sätt finns en tydlig bild av hur 

organisationen arbetar och detta kan i sin tur användas för att möta eventuellt motstånd. 

Genom att ha en tydlig strategi är det även enligt Brunsson (2009) teori möjligt att 

minimera risken för institutionell oklarhet. Vidare är handlingsförmåga en viktig intern 

dynamik att studera vid förändringar enligt Greenwood och Hinings (1996) då den kan 

ses som en möjliggörande faktor för förändring.  

 

För att kunna ha en hög handlingsförmåga menar Greenwood och Hinings (1996) att det 

är viktigt att ha en god förståelse för den nya slutdestinationen, något som är svårt att ha 

då det inte finns någon strategi där slutmålet formulerats eller hur skolan ska nå dit. 

Dessa beslut sker i dagsläget reaktivt. Den kommunala skolan har inte heller bestämt sig 

för hur balansen och prioriteringarna mellan de olika logikerna ska se ut. Pettigrew och 

Whipp (1991) menar att ledarskapet är avgörande för en framgångsrik förändring vilket 

bör inkludera visioner och värderingar som leder organisationen framåt. Ett ledarskap 

som förmedlar tydliga visioner kan således öka organisationens handlingsförmåga. 

Detta är en utmaning för den kommunala gymnasieskolan då vi konstaterat att ingen 

egentligen har en förståelse kring slutdestinationen.  

 

Vidare kan formuleringen av en strategi underlätta oklarheten kring rollerna samt skapa 

en bättre arbetsfördelning som i sin tur kan minska den stress som lärarna upplever. 

Greenwood et al. (2011) menar att organisationsstrukturen påverkas av de som ingår i 

organisationens beslutsprocesser samt deras tolkningar av institutionella logiker. Ju fler 

individer med egna tolkningar det finns inom organisationen, desto större komplexitet 

kommer organisationen att möta. Utifrån den empiriska datan och de respondenter som 

deltagit i undersökningen kan det konstateras att det är möjligt att identifiera flera olika 

tolkningar av hur institutionella logiker bör prioriteras. Då vi i intervjuerna endast 

intervjuade fem personer inom organisationen är det med största sannolikhet möjligt att 

identifiera ytterligare tolkningar av de institutionella logikerna inom organisationen 
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vilket ökar den institutionella komplexiteten varför det är av största vikt att han en 

tydligt formulerad strategi. Att ha en formulerad strategi som är synlig för hela 

verksamheten och som efterföljs kan även medföra att den kommunala gymnasieskolan 

kan anamma en proaktiv förändring där valen som görs i det dagliga arbetet är väl 

motiverade och genomtänkta istället för att de sker reaktivt. En proaktiv förändring 

skulle exempelvis kunna innefatta det som rektorn ser som nästa steg i 

marknadsföringsarbetet när hen nämner att fokus i framtiden bör ligga på att även 

attrahera nya medarbetare till gymnasieskolan och inte enbart elever. Rektorn har i och 

med detta identifierat ett behov som hen anser är viktigt att arbeta med vilket gör en 

proaktiv förändring möjlig.  

 

Det bör också tilläggas att lärarnas handlingsförmåga är begränsad då det inte råder en 

tydlighet kring hur mycket tid de ska lägga på marknadsföringsarbetet och därtill hör att 

de inte heller fått någon tydlig budget att arbeta med. Gällande de resurser som är 

avsatta till den kommunala skolan och dess marknadsföring var samtliga respondenter 

även här överens om att de är för få. Greenwood och Hinings (1996) belyser vikten av 

kompetens för att nå en framgångsrik förändring för att på så sätt kunna verka i den nya 

institutionella miljön. Vidare menar dem att tillgängligheten av kompetens och resurser, 

samt dess mobilitet, är avgörande för en god handlingsförmåga vilket krävs för att 

uppnå en förändring.  Lärarna beskriver att de i sitt arbete räknar på intäkter och 

kostnader eftersom det är dem som bär genomförandeansvaret över marknadsföringen. 

För att överhuvudtaget ha möjligheten till att genomföra de konkreta 

marknadsföringsinsatser som de är ansvariga över beskriver de att de behöver hitta goda 

argument att påtala för rektorn för att marknadsföringen och dess kostnader ska få 

utrymme i budgeten. Detta är något som de arbetar med fastän de saknar kompetens 

kring ekonomi, budgetering eller marknadsföring då de beskriver sig som “glada 

amatörer”. Rektorn menar att denne heller inte har någon kompetens kring 

marknadsföring och beskriver vidare att det finns andra personer som är bättre på 

marknadsföringens strategiska arbete än vad hen är. Dock kan det konstateras att det för 

tillfället endast finns en utbildad person inom marknadsföring vid den aktuella 

gymnasieskolan, dock endast på 20 %. Dessa 20 % motsvarar dock inte den ökning av 

arbetsuppgifter som marknadsföringen har generat. Att anställa ytterligare personal som 

arbetar med marknadsföring skulle innebära att de befintliga resurserna behöver 
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omfördelas vilket i sin tur eventuellt kan betyda att annan personal inom 

gymnasieskolan, exempelvis lärare, tvingas sluta. Ansvaret kring att omfördela 

resurserna inom organisationen ligger i dagsläget på rektorn vilket denne är medveten 

om. Även kommunikationschefen påpekar att detta är rektorns ansvar. Att reducera 

antalet lärare och istället lägga dessa resurser på en kommunikatör eller marknadsförare 

skulle på så sätt kunna sänka kvalitén på undervisningen vilket inte är att föredra enligt 

den offentliga logiken. Att rektorn ännu inte omfördelat resurserna och anställt 

ytterligare personal till att arbeta med marknadsföring skulle således kunna förklaras 

genom att denne är förespråkare av den offentliga logiken. 

 

Vidare förklarar lärarna att de i framtiden vägrar att arbeta med marknadsföring på 

samma sätt som de gör idag då det enligt dem kräver för hårt arbete, samtidigt som 

deras läraryrke blir lidande i och med att de får mindre tid att arbeta med det som de 

faktiskt har stora kunskaper kring, att undervisa eleverna. En sjunkande kvalité på 

undervisningen kan även bidra till att elevunderlaget minskar, vilket är tvärtemot det 

gymnasieskolan vill enligt den strategiska planen. Genom att på så sätt ha en formulerad 

strategi kan detta undvikas då prioriteringarna inom organisationen eventuellt hade sett 

annorlunda ut. 

 

UTMANINGEN för att minska den institutionella komplexiteten som tar sig uttryck i 

organisationens handlingsförmåga handlar om att de måste hitta en strategi att arbeta 

med och därefter följa den för att använda som stöd och vägledning i det dagliga arbetet 

för att nå sin målsatta slutdestination. Det är även viktigt för gymnasieskolan att 

motivera varför det behövs mer resurser och därefter anställa kompetent personal som 

kan arbeta med marknadsföring. Vidare bör budgeten även inkludera kostnader som kan 

kopplas till arbetet och inte enbart materialkostnader. 

 

HANTERINGEN för att minska den institutionella komplexiteten som tar sig uttryck i 

organisationens handlingsförmåga sker i dagsläget i en liten utsträckning. Anpassningen 

som skett till den nya kontexten sker reaktivt och få aktiva beslut kring hur 

gymnasieskolan själva vill arbeta tas. Gällande resurserna sker hanteringen i dagsläget 

genom att det i budgeten finns utrymme för kostnader för marknadsföringsmaterial. Den 

kommunala gymnasieskolan har även tillsatt en extra resurs i form av en timanställd 
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konsult för att underlätta arbetsbelastningen samt även för att generera ny kunskap kring 

marknadsföringen inom organisationen.  

5.3 Organisationsförändring	  	  

Den institutionella teorin utgår från att organisationen påverkar och påverkas av 

kontexten som de är verksamma inom (Eriksson - Zetterqvist, 2009) samt att 

anpassningen till organisationens institutionella miljö sker genom 

organisationsförändringar (Greenwood & Hinings, 1996).  

 

Efter att den kommunala gymnasieskolan genomgått den radikala institutionella 

förändringen som de senaste årens skolreformer har inneburit har de således även 

tvingats genomgå en organisationsförändring. Det kan konstateras att organisationen har 

anpassat sig till den nya kontexten till viss grad genom organisatoriska förändringar, 

exempelvis genom att anställa en timanställd konsult på 20 %. Dock har denna 

anpassning skett reaktivt och det finns få indikationer på ett proaktivt beteende eller på 

förekomsten av långsiktiga lösningar då de små och gradvisa förändringarna som skett 

har skett som ett svar på förändringar som redan inträffat i organisationens externa 

miljö. Att det är en reaktiv förändring som skett framhävs av lärarna då de menar att de 

varit tvungna att börja arbeta med marknadsföring vilket de upplever som ett tvång 

orsakat av skolreformer och konkurrensen i den externa miljön. Vidare kan det 

konstateras att medarbetarnas önskan om att anställa en kommunikatör i organisationen 

för avlastning kan rättfärdigas av Brunsson (2009) samt Greenwood och Hinings (1996) 

då de påpekar vikten av rätt kompetens. Även Raynard (2016) kan understryka vikten 

av decentralisering som en ny tjänst innebär då hon menar att det är ett sätt att underlätta 

hanteringen av två logikers samexistens. 

 

Anpassningen till den nya kontexten kan inte ses som strategisk i enlighet med det 

Pettigrew (1985) beskriver för att nå en framgångsrik organisationsförändring. Viss 

hänsyn har tagits till att förstå den externa kontexten i och med att organisationen är 

medvetna om marknadslogikens förekomst på marknaden. Samma sak gäller även den 

inre kontexten. Gällande organisationsförändringens innehåll så är det i dagsläget inte 

helt klart vad som förändras och vilka organisatoriska verktyg som används för att 

förändringen ska ske. Även här sker anpassningarna reaktivt och tillfälligt utan någon 
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medveten strategi, något som lärarna benämner som ad – hoc lösningar. Gällande 

processen kring hur förändringen sker kan det konstateras att organisationsförändringen 

i dagsläget är pågående, dock är även processen reaktiv.  

 

Det återstår fortfarande en utmaning för gymnasieskolan att hitta den optimala 

positionen på fältet. De förändringar som skett inom organisationen har gett sig utryck i 

marknadsföringsarbetet på flera sätt, bland annat har resurser omfördelats i en liten 

utsträckning samt att skolan har hittat nya sätt att arbeta där marknadsföringen är 

inkluderad. Förändringen har även medfört en institutionell oklarhet som innefattar ökat 

missnöje, framförallt hos lärarna, när mer tid har lagts på marknadsföringen vilket har 

lett till att kvalitén på undervisningen har blivit lidande. Vidare menar Pettigrew och 

Whipp (1991) att det övergripande samstämmighet inom organisationen är avgörande 

för att den strategiska förändringen ska bli genomförbar, något som i dagsläget saknas 

inom den kommunala gymnasieskolan. De betonar även vikten av att ha en strategi för 

hur förändringen bör genomföras som ska stämma överens med organisationens mål 

och miljö, något som lärarna anser att skolan saknar vilket även rektorn, 

kommunikationschefen och kultur- och bildningschefen håller med om. Dock påpekar 

rektorn att arbetet med strategin går framåt och att de i år, jämfört med tidigare år, har 

en betydligt mer medveten strategi vilket har bidragit till att de lyckats attrahera fler 

elever. Pettigrew och Whipp (1991) menar även att det är viktigt att det är någon som 

leder förändringen och som tar organisationen framåt. Ledarskapet bör även inkludera 

visioner och värderingar som leder organisationen in på skapandet av ett klimat som 

uppmuntrar förändring.  

 

Det kan dock konstateras att den kommunala gymnasieskolan inte befinner sig i ett läge 

som kan ses som optimalt och det finns fortfarande utrymme kvar för att genomgå stora 

organisationsförändringar för att på ett bättre sätt anpassa sig till den nya institutionella 

kontexten.  

 

UTMANINGEN för att minska den institutionella komplexiteten genom 

organisationsförändring handlar således om att organisationen behöver anpassa sig till 

den nya institutionella kontexten i en högre grad än vad de gjort i dagsläget. 
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Förändringen bör i framtiden även ske proaktivt istället för reaktivt för att nå större 

framgång.  

 

HANTERINGEN för att minska den institutionella komplexiteten som tar sig uttryck i 

hur organisationen förändras sker i en relativt liten utsträckning. Organisationen har 

vidtagit små åtgärder för att anpassa sig till den nya kontexten, bland annat genom att 

avsätta resurser för de materiella kostnaderna som marknadsföringen genererar samt 

genom att tillsätta en ny timanställd konsult.  
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6 Slutsats	  
I denna uppsats vi har redogjort för hur den institutionella komplexiteten tar sig uttryck 

i marknadsföringsarbetet i den kommunala gymnasieskolans kontext. Vi har identifierat 

de främsta utmaningarna i marknadsföringsarbetet utifrån Greenwood och Hinings 

(1996) fyra interna dynamiker missnöje, gemensamma värderingar, handlingsförmåga 

samt maktförhållanden. Vidare har förklaringar getts kring hur den institutionella 

komplexiteten i dagsläget hanteras av organisationen.  

  

I uppsatsen har vi argumenterat för att den kommunala gymnasieskolan inte lyckats 

med en framgångsrik anpassning till den nya institutionella kontexten och ett förslag att 

tillsätta en ny tjänst i form av en kommunikatör har getts för att på så vis underlätta 

hanteringen av marknadslogiken och den offentliga logikens samexistens i 

organisationen. Vi har även konstaterat att organisationen måste inse och acceptera 

denna samexistens för att kunna göra en prioritering av logikerna. Denna prioritering är 

avgörande för att lyckas formulera en framgångsrik marknadsföringsstrategi, vilket i 

dagsläget saknas. Strategin är vidare av central betydelse då den möjliggör ett proaktivt 

arbetssätt gällande marknadsföringen och hanteringen av den institutionella 

komplexiteten vilket i sin tur är avgörande för en framgångsrik organisationsutveckling. 

Samtliga förslag minskar det organisatoriska motståndet som existerar i organisationens 

interna dynamiker och ökar därmed organisationens möjlighet att nå en framgångsrik 

anpassning till den nya institutionella kontexten som i sin tur minskar den institutionella 

komplexiteten.   

 

Denna studie har vidare visat att det skett en radikal institutionell förändring vilken 

inträffade när gymnasieskolan blev en del av marknadslogiken från att tidigare endast 

varit en del av den offentliga logiken. Denna förändring innebar att skolan gick från att 

vara isolerad från andra institutionella sektorer till att istället exponeras för dem. Idag 

präglas den kommunala gymnasieskolan således av krafter och förväntningar från flera 

olika institutionella logiker vilket har gett upphov till den föreliggande institutionella 

komplexiteten. Trots att dessa logiker kan ses som motstridiga behöver den kommunala 

skolan hitta ett sätt för dessa logiker att samexistera, vilket de i dagsläget delvis gjort 

trots att logikernas samexistens inte är helt oproblematisk. De utmaningar som den 
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institutionella komplexiteten har medfört gällande marknadsföringsarbetet hanteras idag 

av organisationen till en viss grad, men för att ytterligare underlätta samexistensen av 

den offentliga logiken och marknadslogiken kan vi konstatera att det behöver vidtas 

ytterligare åtgärder. Studien har också visat att hanteringen av den institutionella 

komplexiteten sker reaktivt istället för proaktivt, både som svar på förändringar i den 

institutionella miljön men även som svar på det missnöje och de utmaningar som växt 

fram i organisationen. Den reaktiva hanteringen med tillfälliga lösningar och hastiga 

beslut har ökat missnöjet ytterligare i organisationen. Att istället arbeta med mer 

proaktiva och strategiska lösningar skulle bidra till uppnåendet av en framgångsrik 

organisationsförändring som enligt Greenwood och Hinings (1996) krävs för att 

gymnasieskolan ska kunna anpassa sig till den nya institutionella kontexten.    

 

Vi har vidare konstaterat att den kommunala gymnasieskolan konfronteras med det som 

Raynard (2016) beskriver som volatil komplexitet vilket är den mest komplicerade 

graden av institutionell komplexitet som är svårast för organisationen att hantera. Detta 

kan delvis förklara organisationens svårighet att få logikerna att samexistera på ett 

framgångsrikt och strategiskt sätt. Studien påvisade även organisationens 

anpassningströghet till den nya institutionella kontexten. Denna tröghet kan beskrivas 

som en evolutionär förändringstakt enligt Greenwood och Hinings (1996) modell och de 

menar att denna förändringstakt inte är optimal för att nå en framgångsrik anpassning 

till den radikala förändring som skett i organisationens externa miljö. Denna 

anpassningströghet beror delvis på organisationens struktur men även på det missnöje 

som existerar i organisationen, bristen på gemensamma värderingar och bristen på 

handlingsförmåga. Den institutionella oklarheten bidrar också till att motstånd till en 

organisationsförändring uppstår.  

 

Den institutionella komplexiteten tar sig uttryck i organisationens interna dynamiker 

som sedan på ett eller annat sätt påverkar marknadsföringen. För att minska den 

institutionella komplexiteten är det av största vikt för gymnasieskolan att inse att de nu 

tillhör två institutionella logiker och acceptera dess samexistens.  Det föreliggande 

missnöjet inom organisationen, främst det missnöje som lärarna uttrycker, är en stor 

utmaning för organisationen att hantera för att möjliggöra en reducering av den 

institutionella komplexiteten. Vidare har vi identifierat utmaningar kring att öka 
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samstämmigheten och på ett bättre sätt hantera de rådande maktförhållandena inom 

organisationen, något som grundar sig i avsaknaden av en uttalad 

marknadsföringsstrategi där varken roller eller budget är tydliga och välformulerade. 

Avsaknaden av en tydlig strategi är även något som begränsar organisationens 

handlingsförmåga. För att en strategi ska kunna formuleras med syfte att minska den 

institutionella komplexiteten måste organisationen, förutom att acceptera logikernas 

samexistens göra en prioritering mellan dem.  

 

Utifrån identifieringen av utmaningarna i organisationens intraorganisatoriska miljö kan 

vi konstatera att en ny tjänst bör tillsättas inom den kommunala gymnasieskolan i form 

av en kommunikatör som enbart arbetar med marknadsföring. Detta skulle minska den 

institutionella komplexiteten och den institutionella oklarheten. Att anställa ytterligare 

en resurs kan ses som en proaktiv organisationsförändring, något som organisationen 

inte arbetat med tidigare i särskilt hög grad. Den nya tjänsten som ansvarar för 

marknadsföringsarbetet kan vidare ses som ett sätt att decentralisera verksamheten då 

den kommunala gymnasieskolan inte behöver vara lika beroende av central hjälp från 

kommunikatörer på kommunen, istället kan de själva ta fram egna strategier och 

budgetförslag vilket ökar dess självständighet.  Denna lösning stöds av Raynards (2016) 

teori om hur organisationer bör hantera den volatila komplexiteten på bästa sätt då hon 

menar att en decentralisering av verksamheten ökar organisationers förmåga att flexibelt 

hantera och minska den institutionella komplexiteten.  

 

Den nya tjänsten anser vi även skulle leda till att flera av de utmaningar som den 

kommunala gymnasieskolan konfronteras med i de interna dynamikerna skulle upphöra. 

Detta då vi kan konstatera att stora delar av respondenternas missnöje grundar sig i den 

sjunkande utbildningskvalitén, ökade arbetsbelastningen, de begränsade resurserna samt 

oklarheten kring roller och ansvarsfördelning. Lösningen att tillsätta en ny tjänst skulle 

leda till att lärarnas upplevda känslor av missnöje skulle minska då de kan ägna sig 

helhjärtat åt undervisning vilket skulle leda till kvalitén på undervisningen ökar som i 

sin tur stärker lärarnas yrkesstolthet. Den nytillsatta tjänsten skulle även ha rätt 

kompetens för att möjliggöra för organisationen att formulera en 

marknadsföringstratego vilket skulle minska oklarheterna som i sin tur kommer att 

minska medarbetarnas missnöje. Även rollkonflikten skulle försvinna då lärarna kan 
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fokusera på att arbeta som lärare, medan den nytillsatta kommunikatören kan arbeta 

med att vara kommunikatör.  Kvalitén på marknadsföringsinsatserna skulle därmed 

också förbättras om någon med kompetens och tid för att arbeta med marknadsföring 

skulle anställas. Lösningen med att tillsätta en ny tjänst skulle alltså innebära att det 

finns utrymme för att båda logikerna ska kunna samexistera, då de kan samexistera 

parallellt utan att den andra blir lindande, vilket ökar organisationens handlingsförmåga.  

 

Av analysen framgår det att det finns brister gällande insikten av att organisationen är 

utsatt för institutionell kompexitet vilket orsakar ett stabilt läge av institutionell oklarhet 

som i sin tur förstärker den institutionella komplexiteten ytterligare. En bidragande 

orsak till varför organisationen inte lyckats med en framgångsrik anpassning till den nya 

marknadskontexten är avsaknaden av insikten kring att de är utsatta för institutionell 

komplexitet. Den främsta utmaningen som gymnasieskolan nu står inför är således att 

inse och acceptera logikernas samexistens, detta för att enligt Brunsson (2009) 

möjliggöra för en framgångsrik hantering av den institutionella komplexiteten. Därefter 

bör en prioritering av de olika logikerna göras för att på ett strategiskt och proaktivt sätt 

kunna arbeta med marknadsföring vilken kommer att bidra till att bristerna i de interna 

dynamikerna skulle minska. I och med detta kan följaktligen fyra slutsatser dras från 

denna studie:  

 

1. Det krävs att organisationen inser att de är utsatta för institutionell komplexitet 

för att därefter kunna acceptera de institutionella logikernas samexistens.  

2. Det krävs att en prioritering görs mellan logikerna så att en strategi kan 

utvecklas för marknadsföringsarbetet då marknadsföringen blivit en vital 

aktivitet för skolan och dess existens. 

3. Den strategiska planen skulle också minska oklarheterna i organisationen, både 

gällande budget och regler, men även kring roller och ansvarsfördelning. Ett 

proaktivt arbetssätt skulle möjliggöras vilket är att optimalt för att nå en 

framgångsrik förändring. 

4. För att agera proaktivt bör vidare en tjänst tillsättas i organisationen för att kunna 

hantera marknadsföringsarbetet och den institutionella komplexiteten på ett 

framgångsrikt sätt.  
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6.1 Bidrag	  till	  forskningen	  

Den aktuella undersökningens resultat bidrar till en ökad förståelse för hur den 

institutionella komplexiteten tar sig uttryck i marknadsföringsarbetet i den kommunala 

gymnasieskolans kontext. Resultatet bidrar till en ökad medvetenhet kring ett tidigare 

ostuderat fenomen som nu är vanligt förekommande inom den kommunala 

gymnasieskolan. Komplexiteten kan även ta sig uttryck i kommunernas 

marknadsföringsarbete gällande andra konkurrensutsatta välfärdstjänster vilket gör 

resultatet generaliserbart till andra organisationer vilket förstärker studiens externa 

validitet.  

 

Förståelsen för utmaningarna kring hanteringen av de konkurrerande logikernas 

samexistens är viktig för kommunernas framtida utveckling då den kan möjliggöra ett 

proaktivt arbetssätt vilket reducerar den institutionella komplexiteten och oklarheten. 

Förståelsen för de föreliggande utmaningarna kan även bidra till att gymnasieskolan kan 

vända utmaningarna till något positivt och dra nytta av de två institutionella logikerna 

och dess synergieffekter. Detta för att överleva på marknaden och vinna 

konkurrensfördelar. 
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7 Förslag	  till	  vidare	  forskning	  
På grund av studiens begränsade tidsram och omfattning har undersökningen endast 

fokuserat på hur den institutionella komplexiteten tar sig uttryck i 

marknadsföringsarbetet inom en fallorganisation. Ett förslag till vidare forskning som vi 

anser vore intressant är att utföra motsvarande undersökning i en större utsträckning och 

på så sätt inkludera flera kommunala gymnasieskolor i urvalet. Detta kan leda till att 

resultatet blir mer generaliserbart och att den externa validiteten ökar.  

 

Vidare anser vi även att det vore intressant att studera de institutionella logikerna som 

den kommunala skolan nu är en del av för att eventuellt kunna identifiera en 

kombination av marknadslogiken och den offentliga logiken som en helt ny egen 

institutionell logik. Ökade kunskaper om den eventuella tredje logiken skulle på så sätt 

kunna användas för att underlätta för den kommunala gymnasieskolan i hanteringen av 

den institutionella komplexiteten. Detta på grund av att denna tredje nya logik skulle 

förespråka helt andra krav och förväntningar vilket även skulle medföra en annan typ av 

institutionell komplexitet med medförande utmaningar. Att även inkludera 

proffesionslogiken i framtida undersökningar anser vi vore intressant samtidigt som vi 

tror detta skulle bidra med ny kunskap till den aktuella forskningen.  
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Bilagor	  	  

Bilaga	  1	  –	  Informationsbrev	  
Hej!  

 
Vi är två studenter som just nu läser fjärde och sista året på civilekonomprogrammet vid 

Linköpings Universitet där vi skriver vårt examensarbete i företagsekonomi. Vi har valt 

att fördjupa oss inom ämnet organisationsförändring inom den kommunala 

gymnasieskolan och syftet med vår undersökning är att undersöka hur marknadsföring 

som en ny arbetsuppgift påverkat organisationen genom hela den hierarkiska strukturen 

med den föreliggande institutionella problematiken som utgångspunkt. Undersökningen 

har en kvalitativ ansats och vårt empiriska material har vi valt att samla in genom 

djupgående intervjuer. Därefter analyseras intervjuerna och sammanställs till ett slutligt 

resultat. Resultatet av intervjuerna kommer inte att användas i något annat syfte än till 

den aktuella undersökningen och det kommer att finnas möjlighet att ta det av resultatet 

av undersökningen för de som önskar efter att rapporten färdigställts.  

 
Du får detta brev är för att du blivit tillfrågad att delta i undersökningen och svarat ja. 

Deltagandet i denna intervju är helt frivilligt och du har rätt att avbryta ditt deltagande 

när som helst utan några krav på återupptagning av intervjun. Deltagandet är anonymt 

och intervjuerna kommer ej att kunna spåras till den enskilda individen i rapporten. För 

att underlätta transkriberingsprocessen kommer intervjuerna att spelas in, 

inspelningarna kommer endast komma oss till del och raderas när rapporten 

färdigställts.  

 
Vi är oerhört tacksamma för din hjälp! 

 
Vid ytterligare frågor är Du välkommen att kontakta Malin Fritiofsson på 

malfr712@student.liu.se eller Anna Olofsson på annol200@student.liu.se 

 
Ansvarig handledare vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling är Olga 

Yttermyr.  

 
Med vänlig hälsning, 

Malin Fritiofsson och Anna Olofsson 



     

Bilaga	  2	  -‐	  Intervjuguide	  

 

Datum: _____________________ 

Plats: _______________________ 

Befattning: ___________________ 

Skola/förvaltning: ______________ 

 

Inledande frågor 

Arbetar du aktivt med marknadsföring? 

Om ja, hur många timmar per vecka spenderar du på arbetsuppgifter som rör 

marknadsföringen? 

 

Marknaden 

Hur beskriver du utvecklingen av den svenska skolmarknaden de senaste åren? 

Hur tycker du att den kommunala skolan påverkats av denna utveckling? 

 

Konkurrens  

Hur upplever du konkurrensen på marknaden? 

Om konkurrens föreligger, vad konkurreras det om? 

På vilket sätt påverkas er organisation av konkurrens på marknaden? 

Vilka konkurrerar ni med? 

Vilka är era konkurrensfördelar? 

Vilka är era konkurrensnackdelar? 

Konkurrerar ni på samma villkor som skolor som inte en del av den offentliga logiken 

på samma sätt? Vilka konkurrensfördelar/nackdelar har ni gentemot dom? 

 

Marknadsföring 

Hur ser du på huruvida skolor idag måste marknadsföra sig eller ej? 

Om du anser detta är viktig, varför? 

Beskriv hur ni arbetar med marknadsföring.  

Kan du ge några exempel på konkreta marknadsföringsinsatser 

Har du möjlighet att påverka marknadsföringsarbetet? Hur? 

 



     

Resurser 

Anser du att du hinner med dina övriga arbetsuppgifter? 

Har du tidigare erfarenheter av att arbeta med marknadsföring? 

Anser du att du får det stöd du behöver för att kunna genomföra dina arbetsuppgifter 

som marknadsföringen innebär? 

Anser du att du har den kunskap du behöver kring ämnet? 

Finns det andra inom verksamheten som innehar kunskap kring marknadsföring? 

 

Kommunikation 

Hur kommunicerar ni? Internt? Externt? 

Vad vill ni uppnå med er kommunikation? 

Finns det en marknadsavdelning som arbetar med marknadsföring? 

Hur är denna avdelning uppbyggd? 

Har de ansvariga för marknadsföringsinsatserna avsatt tid för marknadsföringsarbetet? 

 

Strategi 

Är du medveten om hur er strategi kring marknadsföring ser ut? 

Kan du beskriva hur er strategi kring marknadsföring ser ut? 

Vad ingår i den avsatta marknadsföringsbudgeten?  

Anser du att de avsatta resurserna är tillräckliga? 

Uppskatta hur mycket resurser ni lägger på marknadsföring? (i absoluta/relativa tal) 

Anser du att strategin är influerad av marknadslogiken? 

Har tjänsterna utökats? 

Har nya tjänster tillförts? 

Finns det faktorer som underlättar eller försvårar verksamhetens resursstrategi (sådant 

som sitter i väggarna?) 

Upplever ni att ni har kontroll och har anpassat er till den nya kontexten genom att 

skapa strategier och förutsättningar för marknadsföringsarbetet? 

 

Institutionell problematik 

Påverkar delar av den offentliga logiken marknadsföringsarbetet negativt? (Lagen om 

offentlig upphandling, beslutsprocesserna, policybeslut, likhetskrav…) 

Påverkar delar av marknadslogiken marknadsföringsarbetet negativt? 

Vad anser du är positivt med de olika logikerna? 



     

Finns institutionella faktorer som försvårar arbetet med marknadsföring? På vilket sätt? 

Finns institutionella faktorer som förenklar arbetet med marknadsföring? På vilket sätt? 

Finns en press från stat/kommun/nätverk på likformlighet som utbudsaktör? Hur 

hanteras detta? 

Dominerar marknadslogiken eller den offentliga logiken (förklara)? 

Vilken borde dominera? Eller strävar ni efter balans? 

 

Ansvarsfördelning 

Vem bär genomförandeansvaret av marknadsföringsinsatserna? 

Möter marknadsföringsarbetet motstånd någon gång? Hur, från vem och varför? 

Saknas förutsättningar för marknadsföringsarbete? Vad och i så fall, varför? 

Om ja, vem har ansvaret att säkerställa att dessa resurser finns? 

Vad är din syn på den kommunala skolans olika roller? 

 

Målkongruens 

Anser du att det föreligger målkonflikter gällande marknadsföringsarbetet? 

Existerar målkonflikter gällande marknadsföringsarbetet? Vilka? 

Anser du att alla inom organisationen delar samma bild av marknadsföringens roll för 

verksamheten? 

 

Övriga frågor 

Vad anser du är den största utmaningarna med marknadsföringsarbetet? 

Vilka möjligheter/begränsningar finns gällande integrationen av markadsföringsarbetet 

och den praktiska tillämpningen? 

Vad är din syn på de områden där det inte råder konkurrens på lika villkor? Vilka är 

dessa områden? 

 

 

 

 


