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1 Inledning 
 

 

1.1 Bakgrund 
 

I Sverige har alla medborgare samma rättigheter till vård, skola och omsorg vilket till 

största del finansieras av skattemedel. Tidigare har de offentliga organisationerna ofta 

haft monopol, men på senare tid har det blivit allt vanligare att det finns privata 

alternativ. Många sjukhus, äldreboende, vårdcentraler och skolor har startats i privat 

regi och valfriheten har därmed blivit större för medborgarna.   

 

Det diskuteras och debatteras mycket kring frågan om det privata alternativet av 

offentliga verksamheter. Avregleringen av offentliga verksamheter i Sverige har 

bidragit till att de offentliga organisationerna är mer konkurrensutsatta. Detta har blivit 

en viktig politisk fråga där några är för och andra mot utvecklingen. Somliga anser att 

valmöjligheten som uppstår vid en ökad konkurrens leder till en mer ekonomiskt 

effektiv marknad, medan andra anser att vinstsyftet blir viktigast vilket kan leda till att 

kvalitén på de olika tjänsterna blir lidande.   

 

För närvarande är debatten kring kommunala skolor och friskolor aktuell. Det 

diskuteras hur kvalitén skall kunna upprätthållas i skolorna och undersökningar har 

gjorts om vem som tar tillvara på elevens behov och om vad som mest gagnar elevernas 

intressen. (Ornbrandt et al, 2001) För att vinstsyftet inte skall bli det viktigaste för de 

olika huvudmännen till friskolorna har en politisk diskussion uppstått om vinsten inte 

skall kunna delas ut till ägarna utan bara skall kunna återinvesteras i verksamheten 

(www.dn.se, A 2005-01-02). Den politiska debatten har även under senare tid fått en ny 

vändning där allt fler partier vill satsa mer på den kommunala skolan (www.svd.se, 

2005-04-11). 

 

En undersökning från USA visar att de stater som har en stor privat skolsektor har bättre 

undervisningsresultat totalt sett. Förbättringen har ingalunda skett genom att 
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effektiviteten har höjts inom skolverksamheten, utan den har troligtvis ägt rum på grund 

av att de offentliga skolorna har fått ökade resurser. Staterna vill med denna handling 

försöka försvara sina offentliga skolors position. (Arum, 1996) 

 

Både antalet friskolor och antalet elever i friskolor i Sverige har ökat sedan år 1992 då 

godkända fristående grundskolor fick rätt till offentliga bidrag1. Många enskilda 

friskolor och även kedjor av friskolor har startats runt om i Sverige. Vid samma tid 

infördes att eleverna och deras föräldrar även fick möjligheten att välja vilken skola de 

ville studera på och möjligheten till ett aktivt val har gjort att konkurrensen om eleverna 

har ökat. (skolverket.se, A 2005-02-15) En viktig del är att den så kallade 

närhetsprincipen  till viss del har övergivits så att eleverna inte längre måste bo i 

upptagningsområdet (Bergström & Sandström, 2001). När det finns en valmöjlighet kan 

det leda till att familjerna mer aktivt söker information om vilka alternativ som finns 

och vad som passar deras behov. Skolorna ställs därmed inför nya krav eftersom det 

gäller att få eleverna och deras föräldrar att välja just den skolan. (Damgren, 2002)  

 

En konsekvens av konkurrensen mellan skolor kan bli att utbildningskvalitén minskar 

genom att de mest studiebegåvade eleverna väljer en bättre konkurrerande skola. 

Effekten av att de bättre eleverna sporrar andra elever till bättre resultat försvinner och 

elever med särskilda resurskrav samlas på en skola. (Bergström & Sandström, 2001) En 

annan känslig fråga inom skolområdet är om etableringen av friskolor leder till en ökad 

segregation eller inte (www.svensktnaringsliv.se, 2005-02-18). 

 

Under senare tid har även en ny styrform uppkommit i debatten kring skolan nämligen 

”kommunal friskola”. Denna variant är varken en friskola eller kommunal skola. Med 

den vill man öka samarbetet mellan samhället och näringslivet. Personalen kommer i 

dessa skolor vara anställd på kommunen men styrningen av skolan sker inte på 

kommunnivå utan på skolledningsnivå. Skolan kommer även att ta ansvar för eventuella 

underskott eller överskott. (www.linkoping.se, A 2005-03-08) 

 

                                                           
1 Friskolereformen 
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1.2 Problemdiskussion 
 

Skolornas värld har förändrats och för att kunna överleva blir skolorna tvingade att 

tänka i nya banor. Offentliga organisationer fungerar inte som privata organisationer 

men eftersom skolorna nu konkurrerar med varandra måste de vara mer offensiva för att 

kunna hävda sig. Däremot är det inte alltid att de sätt friskolor arbetar efter, för att till 

exempel attrahera elever, är en bra metod för kommunala skolor att använda. 

 

Valfriheten att välja skola skapar konkurrens om eleverna och får en skola inte 

tillräckligt med elever kan den bli tvungen att lägga ner (www.dn.se, B 2005-03-27). 

Det är därför intressant att se hur de olika skolorna möter konkurrensen och vilka 

åtgärder det medför. Kommunen har till skillnad från friskolorna krav på sig att se till 

att alla barn har en skola i närheten att gå i. Konkurrensen ökar mellan skolorna och inte 

endast mellan friskolor och kommunala skolor utan också mellan kommunala skolor 

(www.na.se, 2005-03-27). De nya krav som konkurrensen innebär kan göra att det blir 

viktigare att aktivt försöka attrahera elever till den egna skolan. Om elevmängden är låg 

borde konkurrensen öka då eleverna kan ses som en knapp resurs. Ökar elevmängden 

minskar konkurrensen mellan skolorna, eleverna kan därmed inte längre ses som en 

knapp resurs. Både kommunala skolor och friskolor vill kunna attrahera elever från 

andra områden och inte bara elever från sitt eget närområde. För friskolor är detta ingen 

nyhet eftersom de alltid har arbetat aktivt med att attrahera elever från ett större område, 

medan kommunala skolor är mer vana vid att få tilldelat sig de elever som bor i området 

kring skolan. (Damgren, 2002)  

 

”Vi ska tala om vad vi är bra på, det gör friskolorna med all önskvärd 

tydlighet, men också jobba med våra brister.”  

Källa: Karin Olanders, områdeschef för grundskolan - Linköpings 

kommun, www.linkoping.se, B 05-03-09 

 

I storstäder är det vanligare med friskolor än på landsbygden och avstånden mellan 

skolorna är kortare, vilket gör att konkurrensen är än hårdare om eleverna (Bergström & 

Sandström, 2001). Därför måste skolan i allt högre grad enligt Lindkvist et al (1999) 
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kunna motivera och argumentera för sin verksamhet för föräldrar, elever och andra 

intressenter som har åsikter om och förväntningar på skolan.  

     

”Antingen är man med i matchen eller så lägger man sig platt.”  

Källa: Karin Olanders, områdeschef för grundskolan - Linköpings 

kommun, www.linkoping.se, B 05-03-09) 

 

Problemet för offentliga verksamheter, i detta fall kommunala skolor, är att de måste 

skapa en strategi som är anpassad till nuläget. Offentliga organisationer betraktas enligt 

Lindkvist et al (1999) som ovanligt svårföränderliga och eftersom skolan anses vara 

traditionell och konservativ kan det därför ta längre tid för en sådan organisation att 

ställa om sig till den nya situationen. Det är viktigt att tänka på att 

konkurrensutsättningarna i den offentliga sektorn bara har pågått i lite över tio år och att 

sätta upp mål och arbeta utifrån en strategisk plan kan vara nytt för en offentlig 

organisation. Strategier inom offentliga verksamheter får anses vara relativt outvecklade 

och ges lite utrymme i litteraturen. Friskolor är privata företag och litteraturen för dem 

är omfattande vilket gör det möjligt att de har utvecklat ett annat sätt att arbeta på 

jämfört med de kommunala skolorna. Detta kan ha givit dem ett försprång.  

 

Tidigare har skolorna arbetat under olika förutsättningar men förändring i lagstiftningen 

har gjort att de numer arbetar under liknande former och konkurrerar på mer liknande 

villkor. Undersökningar har genomförts angående hur friskolornas ökning i antal har 

påverkat skolväsendet på olika sätt. Dock har ingen undersökning veterligen gjorts 

kring hur konkurrensen har påverkat hur skolor attraherar elever och vilka skillnader 

som finns mellan friskolor och kommunala skolor. Det är intressant att undersöka hur 

en offentlig organisation agerar när den utsätts för konkurrens. Skolverket kungör att 

effekterna av friskoleökningen på allvar kommer att börja synas inom några år eftersom 

elevunderlaget till grundskolorna kommer att minska (www.dn.se, B 2005-03-27). Det 

är då intressant att se hur väl förberedda skolorna är på att konkurrera om eleverna. 

 

 

 

 

Utifrån diskussionen ovan har följande frågeställningar utformats: 
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• Vad har den uppkomna konkurrenssituationen betytt för arbetet med 

elevrekrytering?  

 

• Hur arbetar friskolor och kommunala skolor, för att få elever att välja deras skola?  

 

• Finns det skillnader på hur friskolor och kommunala skolor attraherar elever och 

vad beror de i så fall på?  

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att granska hur friskolor och kommunala skolor arbetar med att 

attrahera elever i den nya situation skolan befinner sig i. Uppsatsen skall även utröna 

om det finns några skillnader mellan de olika skolornas sätt att arbeta för att attrahera 

elever och vilken påverkan den nya konkurrenssituationen har haft.   

 

1.4 Avgränsningar 
 

Studien av friskolor och kommunala skolor utgår från skolans perspektiv. Det kommer 

inte att undersökas hur och på vilka grunder föräldrar och elever tar sitt beslut. 

Undersökningen sker på grundskolor med allmän inriktning, årskurs F-92. 

 

 

                                                           
2 F= Förskola 
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2 Metod 
 

 

2.1 Verklighetssyn  
 

Enligt Djurfeldt et al (2003) beskrivs en undersökning som sker på en större och bredare 

grupp ofta som positivistisk men han menar att det inte alltid behöver vara så. 

Positivismen utgår från empirin och all vetenskap skall ta sig uttryck i så enkla 

påståenden som möjligt, observation är direkt kopplat till påståenden. (Egidius, 1986) 

För att något skall kunna anses vara vetenskap skall det gå att översätta till verifierbara 

observationer (Patel & Davidson, 1994). Hartman (2004) anser att observera och 

beskriva verkligheten i naturliga situationer är det viktigaste sättet för att erhålla 

kunskap. Enkäten i denna undersökning är en observation av populationen, dock har 

frågorna utformats utifrån redan kända teorier och möten. Det har visat sig omöjligt att 

separera teori och observation eftersom alla har en viss förförståelse från början genom 

att de har en idé om hur verkligheten ser ut vilket kommer att inverka på informationen. 

En forskare skall alltid vara objektiv så att resultatet av ett forskningsarbete alltid förblir 

det samma vilket gör att denna undersökning ej helt är positivistisk då undersökarna 

inte har varit helt objektiva. (Patel & Davidson, 1994) 

 

Hermeneutiken är motsatsen till positivismen. Hermeneutiken syftar till en förståelse av 

den mänskliga existensens grund. Den står för kvalitativa tolkningssystem och betyder 

tolkning av budskap. Forskaren har inom hermeneutiken en öppen och engagerad 

forskningsroll. (Egidius, 1986) Genom språket kan kunskap skaffas om det mänskliga. 

Det går att förstå andra människor och vår egen livssituation genom att tolka språket i 

tal och skrift. Hermeneutikerna ser till skillnad från positivisterna helheten i 

forskningsproblemet. De utgår från sina egna tankar och tidigare kunskap vid 

problemlösning och ser den förförståelsen som en tillgång och inte som en nackdel som 

positivisterna gör. Hermeneutikerna ser till helheten i första hand och går sedan in på 
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delarna och analyserar dem, de kan också pendla mellan olika synsätt. (Patel & 

Davidson, 1994)  

 

Att bestämma om en studie utgår från ett positivistiskt eller hermeneutiskt synsätt är 

inte enkelt att utreda utan ofta finns det inslag av båda synsätten i en undersökning. 

Studien kommer att innefatta vissa inslag av hermeneutik då det är omöjligt att säga att 

de som utför undersökningens tidigare kunskap och uppfattning inte kommer att inverka 

på resultatet. När enkätsvaren och svaren från mötena tolkas skaffas förståelse, därefter 

kommer den nya kunskapen att leda till ny tolkning och ny förståelse vilket kan ses som 

den ”hermeneutiska spiralen” (Patel & Davidson, 1994). Informationen som hämtades 

från de olika källorna analyserades utifrån existerande teorier och förförståelsen av det 

undersökta inverkade till viss del på resultatet. Undersökningen är inte djupgående och 

kan därför inte helt uppfattas som hermeneutisk utan har som tidigare nämnts även 

inslag av ett positivistiskt synsätt. 

 

2.2 Undersökningens angreppssätt  
 
Det finns två grundläggande och motsatta sätt att arbeta vetenskapligt enligt Backman 

(1998), deduktivt eller induktivt. Holme och Solvang Krohn (1997) anger deduktion och 

induktion som två angreppssätt till studier eller som bevisandets respektive upptäcktens 

väg. Det är viktigt när en studie genomförs att ta ställning till vilket angreppssätt som 

skall tillämpas och på så sätt försöka att närma sig problemet och den empiriska 

verkligheten (Holme & Solvang Krohn, 1997). 

 

Vid deduktivt angreppssätt är syftet att få fram en beskrivning av verkligheten, det vill 

säga undersökaren går från teori till empiri. Vid det nämnda angreppssättet har 

forskaren en objektiv uppfattning om verkligheten. (Johansson Lindfors, 1993) Om 

forskningsarbetet är deduktivt drar forskaren slutsatser utifrån allmänna principer och 

befintliga teorier om en speciell företeelse. Från den redan existerande teorin förklaras 

hypoteser som sedan testas empiriskt i det aktuella fallet. Den befintliga teorin får 

bestämma vilken information som samlas in, hur den tolkas och hur teorin skall kunna 

relateras till resultaten. (Patel & Davidson, 1994) I denna undersökning användes som 
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utgångspunkt ett deduktivt synsätt, det vill säga att den utgick från redan existerande 

teorier och utifrån dessa teorier skapades enkäten som i sin tur bestämde vilken 

information som skulle samlas in. Enkätsvaren skulle därmed försöka ge en bild av 

verkligheten och utifrån resultaten från enkäten och mötena kunde vissa generella 

slutsatser dras om målpopulationen.  

 

Induktion menar Patel och Davidson (1994) är att följa upptäckandets väg, studien på 

forskningsobjektet sker först utan att vara förankrat i en existerande teori, vilket ej är 

fallet i denna undersökning då frågorna har utformats utifrån teorier kring ämnet 

strategi. Johanson Lindfors (1993) beskriver induktion som att det är utifrån den 

insamlade empirin som en teori formuleras. Risken med arbetsmetoden är att det är 

svårt att dra generella slutsatser och skapa en teori som går att använda i en ny situation. 

Men alla forskare har oftast en idé från början vilket färgar de teorier som skapas och 

gör att det blir omöjligt att arbeta helt induktivt. (Patel & Davidson, 1994) 

Undersökningens syfte var inte att en teori skulle skapas utan att vissa generella 

slutsatser skulle kunna dras vilket gör att ett induktivt angreppssätt inte använts. 

 

2.3 Metodval 
 
Det finns två väsentliga angreppssätt och tillvägagångssätt att begagna sig av när en 

studie eller undersökning skall genomföras (Holme & Solvang Krohn, 1997). Med 

utgångspunkt från problemdiskussionen och frågeställningarna samt från litteraturen 

kring de olika metoderna använde sig studien av en kombination mellan kvantitativ och 

kvalitativ metod, vilket enligt Holme och Solvang Krohn (1997) fördelaktigt kan 

kombineras. 

 

Det finns ingen absolut skillnad mellan de olika metoderna utan Lekvall och Wahlbin 

(2001) menar att distinktionen i grunden handlar om hur undersökningsdata uttrycks 

och analyseras. De har båda sina svaga och starka sidor. Det existerar dessutom många 

konkreta och påtagliga kännetecken för respektive metod. (Holme & Solvang Krohn, 

1997) 
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Den kvantitativa metoden kännetecknas av att det utförs mätningar på ett stort antal 

undersökningsenheter som sedan kan kvantifieras och översättas med hjälp av 

matematik och siffror. Ur detta kan sedan statistiska analyser göras. Med utgångspunkt 

från analyserna kan det sedan fullgöras vissa generaliseringar. Enkäter, frågeformulär 

och olika test brukar användas vid kvantitativa metoder. (Backman, 1998) I studien 

skickades en enkätundersökning till ett förhållandevis stort antal respondenter och deras 

svar kvantifierades senare vid en sammanställning. Undersökningen skulle kunna 

använda sig av en kvantitativ ansats men eftersom inga statistiska analyser har 

genomförts och respondenterna ges utrymme att besvara vissa frågor fritt används till 

största del en kvalitativ ansats. 

  

Den kvalitativa metoden karaktäriseras av att metoden går mer ingående in på 

undersökningsobjektet till exempel med hjälp av lågt strukturerade intervjuer för att 

försöka analysera ett ofta mindre antal undersökningsenheter. Det syftar till att skapa 

sig en större förståelse för problematiken. Metoden och informationen bearbetas sedan 

helt utan siffror. (Holme & Solvang Krohn, 1997) De tre mötena hade inte som syfte att 

gå på djupet utan i stället att skapa mer förståelse för problemet. Undersökningen får 

genom möten och enkäter en kvalitativ ansats med vissa kvantitativa data. 

 

2.3.1 Inriktningar i studien  

 
Peterson (1979) anser att undersökningar kan indelas i beskrivande och förklarande 

undersökningar. Detta visar på att det skett en utveckling inom området då Lekvall och 

Wahlbin (2001) delar in undersökningar efter vad de är inriktade på och vilket resultat 

som eftersträvas. De olika inriktningarna delas inte bara in i två sorter utan de 

kategoriseras även som fyra olika inriktningar; explorativ-, beskrivande, förklarande- 

eller förutsägande inriktning och en undersökning kan anta flera av dessa inriktningar 

samtidigt. (Lekvall & Wahlbin, 2001)  

 

En explorativ inriktning har för avsikt att ge en elementär kunskap och förståelse till 

exempel för ett företag eller ett socialt fenomen. En explorativ undersökning kan ofta 

ligga som underlag för nästa fas och verkställs ofta innan hypoteser formuleras. 
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Undersökningen hade i begynnelsen drag av att vara en explorativ undersökning. Möten 

genomfördes med två rektorer och en skolansvarig på kommunen för att skapa en 

grundläggande förståelse för området. En Beskrivande undersökning benämns även som 

deskriptiv och används vid sådana studier där intentionen är att försöka kartlägga fakta, 

mäta och noggrant beskriva hur ett problemområde ser ut. Utan att på något vis försöka 

förklara varför det ser ut så. (Abnor & Bjerke, 1994) Undersökningen avsåg att 

förtydliga hur de kommunala skolorna och friskolorna arbetade för att attrahera elever 

och om det fanns några skillnader däremellan. Det skulle tyda på att 

undersökningsinriktningen efter att varit explorativ i begynnelsen av studien 

följaktligen hade ändrats till att jämföras med en beskrivande inriktning. 

 

Vid en förklarande inriktning skall det klargöras och utredas om det existerar något 

orsakssamband inom det område som studeras. Till exempel hur olika faktorer är 

relaterade och vilket inflytande de har över varandra. (Lekvall & Wahlbin, 2001) 

Eftersom studien avsåg att visa om det fanns skillnader mellan de olika skolorna samt 

varför det i så fall fanns skillnader och vad konkurrenssituationen betytt för strategier, 

tyder det på att studien i avslutningen hade drag av en förklarande inriktning. En 

förutsägande undersökning är när inriktningen av studien skall en ge viss förutsägelse 

eller prognos när vissa givna förutsättningar existerar. (Lekvall & Wahlbin, 2001) 

Undersökningen kommer inte att ge en framtidssyn vilket gör att en förutsägande 

inriktning inte kommer till användning. Studien hade följaktligen drag av att innehålla 

explorativ-, beskrivande- och förklarande inriktning under olika skeenden av 

undersökningen.  

    

2.3.2 Enkät - bred undersökningsansats 

 
I en tvärsnittsansats undersöks området på bredden och resultatet redovisas ofta i 

tabeller och diagram. Samma frågor ställs till de undersökta för att kunna göra 

jämförelser och för att slutsatser skall kunna dras utifrån resultatet till hela 

målpopulationen. Den här typen av undersökningar fungerar också i en explorativ 

undersökning. Tvärsnittsansatsen är bra när det är så många faktorer att det blir svårt att 

hålla reda på och sambanden inte är komplicerade. Ansatsen fungerar också bra vid en 

förändring över tiden. (Lekvall & Wahlbin, 2001) I undersökningen sker 
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informationsinhämtningen med hjälp av en enkät vilket ses som att en tvärsnittsansats 

används eftersom det är en undersökning som görs på bredden för att slutsatser skall 

kunna dras om alla inom populationen. Enkätfrågorna har till varje typ av skola och vid 

utskicken varit samma för att kunna göra jämförelser mellan de olika skolorna. En del 

av svaren redovisades i diagram som dessutom var ett kännetecken för att en 

tvärsnittsansats nyttjats. 

 

När en fallstudieansats används vill undersökarna göra en djupgående beskrivning och 

analys av ett enstaka fall. Det är inte intressant att dra några generella slutsatser om en 

hel population som det studerade objektet kommer ifrån eftersom det som undersöks är 

uttagen av någon speciell anledning och därför inte ger en rättvisande bild av hela 

populationen. (Svenning, 2003) Möten ägde rum med några speciellt utvalda personer 

för att undersökarna skulle få mer inblick i problemområdet vilket liknar och påminner 

om en början av en fallstudieansats. Dock åstadkoms ingen fullständig analys av 

enstaka fall men viss kvalitativ data erhölls. Enkäten utformades med hjälp av resultatet 

från mötena och de båda ansatserna användes därmed till viss del tillsammans.  

 

2.3.3 Insamlad eller befintlig data 
 

Under undersökningens fortlöpande har olika data samlats in och Edling och Hedström 

(2003) nämner två typer av data som kan användas i en undersökning, nämligen 

primärdata och sekundärdata. Primärdata är data som undersökaren själv planerar att 

samla in från de källor han valt medan sekundärdata kommer från tidigare insamlad 

information och befintlig statistik och som är dokumenterad av någon annan (Edling & 

Hedström, 2003). 

 

Primärdata samlades in med hjälp av enkätundersökningen och genom mötena. 

Sekundärdata i undersökningen var framförallt all den relevanta tryckta litteratur som 

användes i utformandet av referensramen men också till bakgrunden och 

metodavsnittet. En viss del av sekundärdatan såsom vissa befintliga rapporter och 

uppgifter om skolorna kommer från olika databaser och Internet. Kvalitén på resultatet 

av studien anses öka när både primärdata och sekundärdata används (Lekvall & 

Wahlbin, 2001). Studien utgår således från både primärdata och sekundärdata. 
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2.4 Tillvägagångssätt  
 

2.4.1 Enkätundersökning via Internet 

 
Information och data samlades in till undersökningen genom en variant av det Lekvall 

och Wahlbin (2001) benämner som skriftlig enkät. Enkäten (Bilaga 1) har i studien 

arbetats fram för att sedan distribueras ut till de utvalda respondenterna genom ett 

enkätprogram via Internet. Enkäten skickades till deras befintliga e-post-adresser. 

Lekvall och Wahlbin (2001) anser att metoden med enkäter ofta kan vara väldigt 

tidskrävande men i studien där respondenterna direkt kunde avge sina svar via Internet 

borde denna nackdel till viss del ha försvunnit. Metoden användes för att utnyttja 

fördelen med att nå ut till ett relativt stort antal skolor över hela Sverige på ett smidigt 

sätt. Tillvägagångssättet valdes även för att det är en metod med förhållandevis låg 

kostnad jämfört med de andra alternativen. En av de största nackdelarna med metoden 

är att bortfallet kan bli stort vilket kan påverka resultatet av undersökningen. (Lekvall & 

Wahlbin, 2001)  

 
I inledningsfasen av undersökningen användes för insamling av primärdata och 

information förberedande möten. Möten genomfördes med rektorer både på en friskola 

och på en kommunal skola (Bilaga 2). Ett möte (Bilaga 3) gjordes med en skolansvarig 

för de kommunala skolorna i en kommun som varit med att starta arbetet med strategier 

för den kommunala skolan. Mötet med skolansvarig spelades in på band och 

transkriberades till fullo och respondenten fick sedan ta del av materialet. De möten 

som gjordes med rektorerna var av mer diskuterande och förberedande art och därmed 

antecknades det endast, men av båda intervjuarna.  
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2.4.2 Urval av skolor  
 
Alltid då en undersökning inte innehåller alla individer måste ställning tas till vilka som 

skall undersökas. Den grupp som är avgränsad och intressant att undersöka, kallas 

population. (Patel & Davidson, 1994) Intressanta skolor i den här undersökningen är 

friskolor och kommunala skolor med årskurs F-9 som har allmän inriktning.  

 

I studien undersöks och jämförs kommunala skolor och friskolor med allmän inriktning. 

Det beror på att kommunala skolor oftast hade allmän inriktning samt att friskolor med 

den allmänna inriktningen var de som ökade mest till antal. Utvecklingen visade även 

att det fanns ett omfattande intresse av att starta denna typ av friskola. (Bergström & 

Sandström, 2001) Konkurrensen kunde därmed ha ökat och det var friskolor med 

allmän inriktning som sannolikt konkurrerade med de kommunala skolorna vilket 

gjorde det naturligt att jämföra. Skolor med en speciell inriktning riktar sig även bara 

till ett begränsat urval av elever vilket gör deras strategi för att attrahera elever mer 

uppenbar och det gör också att skolorna blir svårare att jämföra när de inte konkurrerar 

på samma villkor.  

 

Skolor med årskurser F-9 blev utvalda att studeras i undersökningen. De valdes ut på 

grund av att de skolor som har årskurserna F-9 ofta och förmodligen är större skolor 

med stort elevantal och har därför då troligtvis mer resurser för att arbeta med 

elevrekryteringsfrågor. En annan aspekt på varför dessa skolor skulle arbeta i större 

omfattning med dessa frågor är att de vill attrahera en elev till deras skola redan till 

årskurs 1 för att sedan kunna behålla samma elev ända upp till årskurs 9. 

 

Med hjälp av Skolverkets hemsida (www.skolverket.se, B 2005-02-28) och med 

undersökningens avgränsningar bestämdes målpopulationen till 42 stycken allmänna 

friskolor runt om i Sverige, vilket utgjorde hela populationen friskolor. Utifrån det 

resultatet matchades en kommunal skola med en friskola som låg i samma kommun och 

vilket kunde tyda på att en konkurrenssituation fanns. Den totala målpopulationen för 

undersökningen blev därmed 84 stycken skolor.  

2.4.3 Uppgiftslämnare i undersökningen 
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De personer som kontaktades i enkätundersökningen var rektorer eller skolledare på de 

skolor som ingick i undersökningen. Intervjuperson eller respondent är enligt Backman 

(1998) den person eller organisation som blir kontaktad och skall avge svar till 

undersökningen. Rektorerna och skolledarna var utvalda som uppgiftslämnare och 

respondenter i enkätundersökningen på grund av att de har mest insyn, erfarenhet och 

kunnande om verksamheten och därmed är mest lämpade att svara på enkätfrågorna. De 

borde vara väl insatta i hur deras egen skola arbetar och utvecklar dessa frågor tack vare 

sin övergripande ställning. Även om vissa av skolorna hade flera rektorer, har i den här 

undersökningen endast valts att skicka enkäten till en rektor. Oftast den rektor som hade 

ansvar för årskurs F-6 då det är viktigast att attrahera elever som skall börja årskurs 1 

eftersom det krävs mycket för att en elev skall byta skola. De svar som respondenterna 

gav behandlades konfidentiellt. 

 

Andra respondenter och uppgiftslämnare i studien är de representanter från kommun 

och olika skolor som träffades vid personliga och mer ingående möten. De valdes ut för 

att skapa en bättre helhetsbild av problemområdet och för att få mer information om hur 

de arbetar. På så sätt har mer relevanta frågor kunnat formuleras i enkäten. Att ta i 

beaktande är att respondenterna talar i egen sak och kanske därför inte är helt objektiva. 

 

2.4.4 Ramproblem 
 
Undertäckning och övertäckning kan leda till att det blir snedvridningar i resultaten på 

grund av att urvalsramen inte stämmer överens med den målpopulation som 

undersökningen skall dra slutsatser om (Lekvall & Wahlbin, 2001). När sökningen till 

målpopulationen gjordes i den här undersökningen användes Skolverkets hemsida som 

register. Ett problem som Lekvall och Wahlbin (2001) tar upp är att dessa register ofta 

inte helt överensstämmer med målpopulationen och att vissa enheter kan uteslutas eller 

läggas till. Risken finns att vissa skolor inte står med i registret på grund av att de 

nyligen startats upp vilket Peterson (1979) kallar undertäckning. Att upptäcka 

undertäckning i undersökningen var svårt eftersom studien utgick från Skolverkets 

register på godkända skolor och risken fanns att de inte hade uppdaterat sitt register med 

de senaste godkända skolorna. Under undersökningens fortlöpande fanns även en viss 

risk att det tillkom skolor i registret som därmed ej ingick i studien. Övertäckning i sin 
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tur skulle kunna uppstå när det står att skolan har blivit godkänd att driva årskurs F-9 

men kanske bara driver några av årskurserna (Peterson, 1979). För att undvika 

övertäckning ställdes en fråga i enkäten om vilka årskurser skolan hade. I 

undersökningen bestämdes trots det att alla skolor som svarat på enkäten skulle ingå 

därför att de skolor som inte hade alla årskurser vid tidpunkten för undersökningen 

antingen hade för avsikt att bli en skola med årskurser F-9 eller att de tidigare varit det. 

Det innebär att alla de som har ansökt om att driva årskurserna F-9 och finns i 

Skolverkets register ingår i undersökningen även om de i dagsläget endast driver några 

av årskurserna.  

 

2.5 Sanningskriterier  
 
För att kunna försäkra sig om att undersökningen undersöker det som är avsett att 

undersökas och också veta vad som mäts måste mätningen vara tillförlitlig. För att få en 

bra tillförlitlighet är det viktigt att se till att validiteten och reliabiliteten är så hög som 

möjligt. (Patel & Davidson, 1994) 

 

Med validitet menas att det som undersöks är det som man avser att undersöka. För att 

få en hög validitet är det viktigt att det som skall undersökas stämmer överens med vad 

som faktiskt undersöks. (Bell, 2000) Validiteten kan stärkas om någon utomstående kan 

titta på vad som konstruerats, i detta fall en enkät, och se om det överensstämmer med 

vad som skall undersökas. (Patel & Davidson, 1994) För att den här studien skall få så 

hög validitet som möjligt har två rektorer fått möjligheten att kommentera enkäten 

innan den skickades ut. Validiteten hade kunnat ökas ytterligare om fler rektorer hade 

fått kommentera enkätutformningen. Validiteten kan förstärkas genom att jämföra 

resultatet som mäts av ett instrument med resultatet som mäts av ett annat instrument. 

(Patel & Davidson, 1994) Den här studien har valt att göra några möten med ansvariga 

utöver den enkätundersökning som utförts för att få mer detaljerade svar och som kan 

jämföras med svaren från enkäten. Men denna typ av åtgärder som nämns ovan kan 

aldrig helt ge svaret på hur hög validiteten är, varför det ytterst är undersökarens sunda 

förnuft som avgör (Johansson Lindfors, 1993). Något som hade kunnat öka validiteten 

ytterligare hade varit att genomföra fler möten än vad som gjordes. 
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Reliabilitet är i stället att veta att undersökningen utförs på ett tillförlitligt sätt. 

Undersökningens reliabilitet visar hur väl mätinstrumentet motstår slumpinflytande som 

till exempel ett felaktigt värde. (Patel & Davidson, 1994) Reliabiliteten är hög om 

samma resultat på en undersökning kan uppnås vid olika tillfällen under i övrigt samma 

omständigheter (Bell, 2000). Resultatet av en undersökning består av det sanna värdet 

och ett felaktigt värde och ju närmare det sanna värdet som undersökningen når desto 

högre är reliabiliteten. Fullständig reabilitet är svårt att skapa eftersom det i en 

enkätundersökning eller under möten alltid finns ett visst utrymme för bedömningar av 

frågorna och varje person som ingår i undersökningen tolkar frågorna utifrån sig själva. 

(Patel & Davidson, 1994) Under mötena i studien har fler än en person medverkat och 

hjälpt till med tolkningen av svaren, som sedan jämförts för att försöka skapa så hög 

reliabilitet som möjligt. För att ytterligare förbättra tillförlitligheten spelades som 

nämnts tidigare ett av mötena in. I enkäten är det viktigt att enkätfrågorna är utformade 

på ett sådant sätt att de är svåra att missuppfatta och lätta att besvara. Som ovan 

nämndes har enkäten testats på ett par rektorer innan den skickades ut. Det är trots detta 

svårt att på förhand se hur enkäten kommer att besvaras, och det är först när svaren 

kommit in som det går att se om enkäten varit lyckad eller inte (Patel & Davidson, 

1994).    

 

2.6 Bortfall 
 

2.6.1 Externt och internt bortfall 
 
Att genomföra en undersökning helt utan bortfall är nästan omöjligt. Svenning (2003) 

menar att vid alla intervju och enkätundersökningar kommer det att uppstå ett visst 

bortfall, vilket det alltid finns en fara och osäkerhet med eftersom resultatet kan komma 

att påverkas. En betydelsefull uppgift är att försöka minimera, begränsa och göra 

bortfallet så obetydligt som möjligt (Holme & Solvang Krohn 1997). Stickprovet 

minskar och det kan leda till att resultatet blir snedvridet och Lekvall och Wahlbin 

(2001) menar även att det finns skäl och faktorer att ana att de som inte har svarat 

skiljer sig ifrån dem som har svarat i studien i betydelsefulla avseende. 
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Det skiljs på två olika typer av bortfall; externt eller internt bortfall. Externt bortfall är 

när det inte går att få kontakt med den tilltänkta respondenten av någon anledning, till 

exempel på grund av att fel adress erhållits eller att respondenten är bortrest. Ett annat 

exempel på externt bortfall är när kontakt erhålls men respondenten inte kan eller vägrar 

svara, till exempel på en enkät. Internt bortfall uppstår när studien är genomförd och det 

visar sig att till exempel enkätformuläret är ofullständigt ifyllt och vissa har utelämnat 

svar på några av frågorna. (Svenning, 2003) Viktigt är också att försöka ta reda på om 

det är en viss samling av respondenterna som inte har svarat och om särskilt någon eller 

några av frågorna inte har besvarats och i sådant fall varför. (Johansson Lindfors, 1993)   

 

För att försöka minska bortfallet i undersökningen valdes att e-posta de utvalda 

rektorerna och skolledarna i förväg (Bilaga 4). Det gjordes för att förvarna och väcka 

deras intresse för enkätundersökningen men även för att försöka försäkra oss om att de 

ville delta i studien. Det var även ett bra sätt och tillfälle att kontrollera om de 

insamlade e-post-adresserna var de korrekta. För att ytterligare minska bortfallet kom 

enkätundersökningen att följas av en text (Bilaga 1) där det presenterades vilka som 

utförde studien samt dess inriktning. En enklare beskrivning och tillvägagångssätt av 

hur de skulle besvara enkäten förevisas även där för att på så sätt förhoppningsvis 

erhålla fler svar. Om några av de tilltänkta respondenterna inte hade svarat på enkäten 

vid den angivna tiden skickades två påminnelsee-post (Bilaga 5 och 6), allt för att 

försöka minska det externa bortfallet. 

 

2.6.2 Analys av bortfall i undersökningen 
 
Det var totalt 51 % av de tilltänkta respondenterna som deltog i undersökningen. 48 % 

av de kommunala skolorna och 55 % av friskolorna besvarade enkäten. En viss skillnad 

fanns således mellan skolorna. Skillnaden var ej markant men den kan bero på att 

friskolorna under en längre tid arbetat aktivt med att attrahera elever och kan relatera till 

undersökningen. Svarsfrekvensen får anses vara god, speciellt eftersom flertalet av 

skolorna uppgett att de på senare tid fått genomgå många olika undersökningar. 

Tillförlitligheten i undersökningen minskar till viss del av bortfallet men det är i alla fall 

möjligt att dra vissa generella slutsatser.   
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Då undersökningen använde sig av en enkät via Internet kan det antas att bortfallet 

minskade till viss del eftersom respondenterna därmed kunde fylla i enkäten direkt via 

en länk. Den påminnelsee-post som skickades ut efter en vecka och även efter två 

veckor bidrog även till att bortfallet minskade och att fler respondenter besvarade 

enkäten. Att svaren behandlades konfidentiellt bidrog troligtvis också till ett lägre 

bortfall. Två stycken påminnelsee-post skickades således ut vilket gjorde att 

respondenterna hade tre veckor på sig att besvara undersökningen vilket är relativt lång 

tid eftersom enkäten skickades via Internet. 

 

Visst internt bortfall fanns vilket kan bero på att respondenterna tyckte att 

undersökningen tog för lång tid att utföra samt att de kan ha uppfattat några av frågarna 

som svåra och därmed valde att avsluta undersökningen. Det kan även vara så att 

skolorna inte aktivt arbetade med något av det som frågades efter och därmed inte ville 

eller kunde svara på dessa.  

 

Utskicket som användes för att förvarna rektorerna och skolledarna innan 

undersökningen skickades ut var en god början. Det användes för att minska det externa 

bortfallet. Vissa av e-postadresserna stämde inte men i några fall lyckades, med hjälp av 

det första utskicket, att hitta andra adresser till respondenterna som fungerade vilket 

bidrog till att bortfallet blev mindre. I de fall då adresser inte fungerade och det inte 

hittades någon annan användes skolans egen e-postadress men adresserades till rektor 

eller skolledare. Två stycken friskolor kunde inte hittas även om de fanns med i 

Skolverkets register och därför togs även de kommunala skolorna i de kommunerna 

bort. För att minska bortfallet ytterligare erbjöds skolorna att ta del av undersökningen 

när den färdigställts. 

 
Några av de berörda respondenterna ville inte ta sig tid att svara på enkäten på grund av 

att de inte ansåg sig ha tillräckligt med erfarenhet eller haft sin position som rektor eller 

skolledare på den skolan tillräckligt länge. Eftersom skolan, tillsammans med andra 

offentliga organisationer, anses vara svårföränderlig (Lindkvist et al, 1999) kan det ha 

varit en anledning till att de som inte ville delta i undersökningen var skolor som ännu 

inte aktivt arbetat med dessa frågor. 
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Undersökningen har utgått från friskolor som har allmän inriktning och årskurser F-9, 

vilket medför att det handlar om relativt stora skolor med förhållandevis många elever. 

Majoriteten av skolorna i undersökningen är därför belägna i områden där det är många 

elever och därmed många boende. Många av de skolor som inte har besvarat enkäten 

ligger i kommuner nära eller i storstadsområden men eftersom de flesta skolorna i 

studien är belägna inom liknande områden är det på så vis svårt att uttyda något mönster 

i bortfallet. Det är svårt att veta varför vissa respondenter inte svarat på vissa av 

frågorna i enkäten. Bortfallet torde därför vara slumpmässigt och inte påverkat resultatet 

något nämnvärt. Undersökningens trovärdighet minskas därmed inte mycket av 

bortfallet. 
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3 Ämnesintroduktion 
 
 

3.1 Terminologi  
 

I Sverige är fristående skolor den vanligaste benämningen på de skolor som vår studie 

handlar om och den är också den officiella. Den officiella termen framkom av 

utredningen Fristående skolor för skolpliktiga elever (SOU 1981:34). Men den ledande 

och många gånger använda formuleringen i dagens svenska är ofta friskolor, vilket kan 

sägas vara en ej officiell term. Enskilda skolor var den tidigare beteckningen men vid 

utredningen kom förslag att denna beteckning skulle försvinna ur skollagen. (Nilsson, 

2002) Undersökningen kommer att använda sig av benämningen friskolor till största del 

men ibland förekommer även benämningen fristående skolor. 

 

3.2 Grundskolan, en historisk tillbakablick  
 
År 1842 var ett viktigt år för den svenska skolan, det var året då det fattades beslut om 

allmän folkundervisning och den första folkskolestadgan inrättades. Ljunghill (1995) 

beskriver det som ett av det mest betydelsefulla beslut som tagits inom skolväsendet i 

Sverige och folkskolestadgan uppfattas även vara det första steget till dagens 

grundskola. (Ljunghill, 1995) Även om folkskolestadgan instiftades och skolan blev 

obligatorisk drevs trots allt fortfarande en stor del av utbildningen i privat regi och i 

hemmet på grund av att det var dyrt att bygga skolor i glesbygden. Många privata skolor 

startade under 1800-talets slut och 1900-talets början och detta tror Hellman (2000) till 

stor del beror på att de kommunala läroverken bara tog emot pojkar, vilket gjorde att 

många privata flickskolor grundades för att även de skulle kunna få möjlighet till en 

utbildning. (Hellman, 2000) 

 

Grundskolan har under förra seklet successivt förändrats tack vare diverse utredningar, 

kommissioner och nya folkskolestadgar. Arbetet har bedrivits för att det skulle kunna 

resultera i en gemensam skola. Till exempel kom år 1962 ett riksdagsbeslut om en ny, 

gemensam svensk 9-årig grundskola. Under senare delen av 1900-talet har nya 
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läroplaner, betygssystem och utbildningar tagits fram och från och med år 1992 kan 

eleverna själva välja på vilken skola de vill gå. (Ljunghill, 1995) 

 

3.3 Förändring inom skolan 
 

”Som en följd av skolans avreglering och tilltalande lokala 

handlingsutrymme, kombinerat med införande av skolpeng och därmed 

tillhörande konkurrens om elever och resurser, har ett behov av profilering 

uppstått”  

               Källa: Löwstedt i Lindkvist et al, 1999, sid 102  

 
Skolans organisation ses i allmänhet som ganska trögrörlig och byråkratisk men enligt 

Lindkvist et al (1999) har utvecklingen inom skolan gått mot en allt mer decentraliserad 

styrning. Politiker har försökt förändra skolans organisation vilket har tagit längre tid än 

beräknat. Det har kommit nya förutsättningar för skolan vilket har givit att den måste 

förnyas. De nya förutsättningarna är bland annat att en ny läroplan har utformats och 

kommunerna har fått ansvaret för skolorna. Det har blivit en allmän trend i samhället att 

statlig styrning av offentlig verksamhet avregleras och minskas, vilket kan vara 

bakgrunden till att kommunerna har fått ett ökat ansvar. (Lindkvist et al, 1999) 

 

Skolan har av tradition strävat efter att alla skolor skall vara lika varandra och ge 

liknande förutsättningar för att elever skall ha samma möjligheter oberoende av vilken 

skola man går på. Utbildningen skall följa samma läroplan och betygsbedömningen 

skall ske på samma grunder. Det faktum att lärarna har gått liknande utbildningar bidrar 

till denna standardisering av skolan. Synen på skolan som svårföränderlig beror till stor 

del på de starkt institutionaliserade formerna för verksamheten så som schema, klass, 

klassrum, lektion och läromedel men som egentligen inte säger något om själva 

innehållet i verksamheten. (Lindkvist et al, 1999) 

 

På 80-talet fick skolor själva börja bestämma innehållet i tillvalsämnen och skolans 

arbete skulle organiseras i arbetsenheter. På 90-talet började decentraliseringen på allvar 

och kommunen tog över ansvaret för skolan. Läroplanen fick ett mer övergripande 
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utseende, Skolverket fick en ny roll och införandet av skolpengen gjorde friskolorna till 

mer jämställda den kommunala skolan. (Lindkvist et al, 1999)  

 

I dag uppmanas varje skola att bli unik och försöka skilja sig från andra skolor. Skolor 

försöker visa sin särprägel vilket ofta kallas skolans profil3. Profilen behöver inte vara 

mer djupgående än de ämnen eleven har att välja på i det så kallade elevens val. 

Konkurrensen om elever har drivit fram denna förändring, numer går det inte bara att ha 

bra kvalité på de tjänster som erbjuds utan tjänsteinnehållet är minst lika viktigt. 

(Lindkvist et al, 1999)  

 

En friskola är en särskiljning i sig, men den senare tidens utveckling för friskolorna går 

inte mot en ökad självständighet som är fallet för de kommunala skolorna utan snarare 

tvärt om. Kommunernas besparingar har gjort att alla skolor måste samarbeta och 

friskolorna måste anpassa sig mer till kommunerna för att erhålla resurser. (Lindkvist et 

al, 1999)  

 

Skolan har långsamt förändrats men ett fåtal större reformer genomförts. Skolan ses 

som en institution som inte förändras över tiden, ändå går man som sagts tidigare mot 

en ny och annorlunda skola. Många försök till reformer har misslyckats och skolan har i 

stället fortsatt i gamla spår. En anledning till att skolan är svårföränderlig kan vara att i 

verksamhetsplanen definieras målen för hur den nya skolan skall se ut men skolan 

kanske är mer beroende av en tydlig plan på hur de skall ta sig till målen. I början av 

1990-talet kom den nya kommunallagen som gjorde att det blev ett ökat kommunalt 

självstyre i förhållande till staten och delegeringar. Ekonomiskt sett var balanskravet 

viktigt och skolan fick i princip inte gå back utan var i så fall tvungen att balansera det 

under framtida räkneskapsår. (Lindkvist et al, 1999) 

 

 

                                                           
3 Till exempel idrott, musik, teater och IT  
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3.4 Friskolan 
 
Redan under 1800-talet och i början 1900-talet fanns det många skolor som var 

enskilda, men på grund av att skolsystemet kom att byggas ut och reformeras så 

minskade antalet enskilda skolor i mitten av 1900-talet.  Av de enskilda skolor som var 

verksamma fick några statsbidrag och några betalades med privata medel. (Ornbrant, 

2001) 

 

Sedan år 1992 har de fristående skolor som blivit godkända av Skolverket rätt att erhålla 

offentliga bidrag enligt skollagen. Från början innebar det att minst 85 % av 

kommunens genomsnittskostnad per elev skulle lämnas från den kommun där skolan 

var belägen, något som dock har ändrats till att nu avse elevens hemkommun. 

Procentsatsen har dock ändrats flera gånger och numera är bidragen nästan lika för 

fristående skolor och kommunala skolor. Skillnaden i procentsatsen beror på att de 

kommunala skolorna har ett krav att ordna plats till alla elever vilket inte friskolorna 

har. (Ornbrant, 2001) En fristående skola skall vara öppen för alla elever. De 

grundskolor som är bidragsberättigade får inte ta ut avgifter för någon undervisning och 

skolorna får inte heller ta ut ansöknings- eller anmälningsavgifter. Det är vanligt att 

antalet sökande elever till friskolan är fler än antalet platser. Friskolorna kan använda 

sig av kötid, närhetsprincip och syskonförtur som intagningsprincip. (www.friskola.se, 

A 2005-02-25) 

 
På grund av förändringen av skolan och de nya reglerna med skolpeng har intresset att 

starta friskolor ökat. Många friskolor har startats runt om i hela Sverige men det finns 

en stor variation i antalet mellan olika kommuner och cirka hälften av alla friskolor 

finns i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. (Damgren, 2002) Av 

landets 289 kommuner så finns det i 115 av dem inte en enda fristående grundskola 

(www.friskola.se, B 2005-02-25). Antalet friskolor har under det senaste decenniet 

stigit stadigt från att under år 1992 varit cirka 100 stycken till att år 2002 vara över 600 

stycken (Damgren, 2002). Enligt Ornbrant (2001) hade många av de befintliga skolorna 

under läsåret 1992 en speciell pedagogisk inriktning, till exempel Waldorf eller 

Montessori som cirka 33 % av eleverna i friskolor gick på. Under senare år har det skett 



ÄMNESINTRODUKTION 

 24 
 

en förändring och den dominerande inriktningen är nu den allmänna inriktningen med 

38% (www.friskola.se, B 2005-02-25). Många friskolor arbetar utifrån den kommunala 

skolplanen men det finns även friskolor med andra kategorier och inriktningar till 

exempel språk, speciell ämnesprofil och konfessionell. Många friskolor finns under 

samma namn som Kunskapsskolan och Vittra. (www.skolverket.se, A 20050215) 

 
Ökningen av antalet friskolor samt valfriheten har gjort att konkurrensen om eleverna 

mellan de olika skolorna har tilltagit och även föräldrars intresse att välja en friskola för 

sina barn har ökat avsevärt (Damgren, 2002). Det finns också ett starkt stöd för 

valfriheten bland föräldrarna (Demoskop 2001). Eleven kan välja någon av de 

kommunala skolorna eller om det finns en friskola i närheten kan de välja att gå där. Det 

kostar ingenting för eleven vilket val eleven än gör, utan elevens kommun har en 

skolpeng som den skola eleven valt erhåller. (Damgren, 2002) 

 

Friskolornas riksförbund har cirka 700 medlemmar och är en branschorganisation för 

utbildning och barnomsorg som drivs i enskild regi. Förbundet finns till för sina 

medlemmar och en stor del i deras arbete är att sprida fakta om friskolor och förskolor, 

skapa förståelse för verksamheten och vara regeringens remissinstans i frågor som rör 

friskolornas verksamhet. (www.friskola.se, C 2005-02-25 )  

 

3.5 Skillnader mellan kommunala skolor och 
friskolor  

 
Mellan de olika skolorna finns det många likheter men även vissa markanta skillnader. 

En viktig skillnad mellan de olika skolorna är att kommunala skolor har kommunen som 

huvudman medan friskolorna kan drivas av enskilda fysiska eller juridiska personer. 

Ungefär en tredjedel av de fristående grundskolorna ägs och drivs som ett aktiebolag. 

Andra vanliga huvudmän är ideella och ekonomiska föreningar samt olika stiftelser. 

Eftersom friskolorna drivs som ett företag har de möjlighet att gå med vinst, vinsten kan 

till exempel delas ut till ägarna, sparas till svårare år eller investeras i verksamheten 

medan de kommunala skolorna måste försöka hålla sig inom budgeten. (Ornbrant, 

2001) 
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Skillnaden är även att de fristående skolorna har färre beslutsnivåer jämfört med de 

kommunala skolorna. I en friskola rapporterar rektorn direkt till styrelsen och ägarna.  I 

kommunala skolor har rektorn flera nivåer över sig, till exempel kommunledning, 

skolstyrelse, förvaltningschef och dylikt. Det visar sig i beslutsprocesserna där det i 

kommunala skolor tas beslut på politisk nivå och rektorn senare ansvarar för 

genomförandet av beslutet. Rektorn i en friskola är mer involverad i beslutsprocessen 

och tar fram beslutsunderlag till styrelsen och sedan ansvarar rektorn även för 

genomförandet. Personalen får då också lättare att kunna genomdriva sina idéer. 

(Edgren, 2002)  

 

En annan skillnad finns i antalet lagar, till exempel finns det förordningar och 

styrdokument kring skolan som bara gäller i kommunala skolor. Två sådana exempel är 

Skollagen och Grundskoleförordningen. De bestämmelser som finns kring friskolor 

påträffas i 9 kapitlet Skollagen och i förordningen om fristående skolor. (Ornbrant, 

2001) Utöver dessa finns vissa regler till exempel kring kvalitetsredovisning och 

skolhälsovård. Skolverket skall regelbundet utföra en kontroll av friskolorna för att 

kontrollera att de klarar att uppnå de krav som samhället ställt på skolan. Kommunen 

har rätt att kontrollera om skolpengen går till undervisning men de har inte rätt att styra 

verksamheten. (www.friskola.se, D 2005-04-27) Enligt Ornbrant (2001) behöver inte 

grundskolans läroplan eller kursplan följas av friskolorna, men det finns heller inget 

som hindrar en friskola att följa dem. Friskolor följer i allmänhet läroplanerna samt de 

nationella kursplanerna däremot kan en friskola ha en egen läroplan och kursplan 

(www.skolverket.se, A 2005-04-27). När friskolor ansöker om att starta en friskola skall 

friskolan uppge sin egen läroplan och sin egen timplan. Skillnader från den kommunala 

skolans läroplan och timplan skall beröras och motiveras. Dock måste värdegrunden i 

den kommunala skolans läroplan följas av friskolorna. (www.friskola.se, D 2005-04-27) 

Ett villkor för att de regler som är avsedda för kommunala skolor även skall gälla för 

friskolor är att det i lagen på ett tydligt sätt är skrivet att reglerna avser båda. (Ornbrant, 

2001) En likhet mellan skolorna är att de har samma huvudintressenter, elever och deras 

föräldrar. En annan likhet är att båda finansieras med kommunala medel. (Edgren, 

2002)  
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3.6 Val av skola  
 
Att välja skola är numera en rättighet som allt fler elever och föräldrar väljer att 

utnyttja. Vid val av förskoleklass kan det fungera så att eleven skall ange ett 

förstahandsval på skola, ett andrahandsval och ett tredjehandsval på en särskild 

valblankett. Eleverna placeras i en skola efter valen de gjort i så stor omfattning som 

möjligt och närhetsprincipen används likaledes. Rektorn beslutar med hjälp av 

placeringsprinciperna elevens plats och det är inte alltid att eleverna får den plats de 

önskar. Även om en friskola har valts via en kommunal valblankett kan individen vara 

tvungen att skicka in en separat ansökningsblankett till friskolan (www.linkoping.se, C 

2005-04-27) Friskolorna kan som nämnts använda sig av kötid, närhetsprincip och 

syskonförtur som intagningsprincip när de har mer sökande än platser och dessa 

principer har godkänts av Skolverket. En friskola skall ta emot alla elever för att till 

exempel förhindra segregation. (www.friskola.se, A 2005-04-27). 

 

Lämnas ingen valblankett kommer eleven att placeras enligt närhetsprincipen och 

eleverna är garanterade en plats i den närliggande kommunala skolan. Vill eleven gå i 

skola i annan kommun skall anmälan om detta göras i den aktuella kommunen eller 

skolan. (www.solna.se, 2005-04-27) I vissa fall kan skolornas kapacitet, kommunens 

ekonomi och skolorganisation begränsa det fria valet men möjligheten finns att byta 

skola under ett läsår. (www.linkoping.se, C 2005-04-27) Hur valet går tillväga kan vara 

lite olika beroende på kommun men grundprinciperna är de samma. Ibland används 

särskilda skäl till att bli antagen till en speciell skola såsom för hälsoskäl eller sociala 

skäl. (www.vasteras.se, 2005-04-27) 

 

3.7 Debatten kring skolorna 
 
En rapport från Skolverket visar att kvalitén på de kommunala skolorna inte är lika hög 

som på friskolorna. Rapporten drogs senare in av Skolverket efter att den fick stor kritik 

och medial uppmärksamhet med motiveringen att slutsatserna var allt för långtgående 

utifrån för få variabler. (www.lr.se, 2005-04-29) 
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I undersökningen jämfördes 1000 kommunala skolor med 50 friskolor. Effektiviteten 

mäts utifrån elevens genomsnittsbetyg, andelen fullständiga betyg samt hur stor andel 

som börjar på gymnasieskolan efter avslutad grundskola. Resultatet visar att friskolan är 

effektivare och det är ej beroende av hur stora resurser skolan har. Undersökningen kom 

också fram till att friskolor har en lägre andel behöriga lärare än den kommunala skolan.  

Friskolorna har mindre spelutrymme ekonomiskt sett eftersom den kommunala skolan 

kan klara att ha ett budgetunderskott då och då medan friskolor kan bli tvingade att 

lägga ner vid samma situation. En nackdel är att den kommunala skolan alltid måste ha 

beredskap för eventuellt nytillkomna elever som inte friskolan behöver vilket det går åt 

resurser för. (Antelius & Tomita, 2005) 

 

Det som skiljer skolorna mest åt är elevsammansättningen där friskolorna har en större 

andel barn till högutbildade föräldrar och som är mer studiemotiverade. En positiv 

effekt med friskolor är den inverkan de har på de kommunala skolorna. Skolverkets 

undersökning visar också att i områden där en stor andel av eleverna går i friskolor är 

skolorna mer effektiva än övriga, alltså förbättras den kommunala skolan av närvaron 

av friskolan. De har en effektivare resursanvändning och de har börjat med nya 

effektiva pedagogiska metoder som har ökat kvalitén på undervisningen. (Antelius & 

Tomita,  2005) 

 

Debatten har pågått sedan friskolorna började öka i antal och diskussionen har fått en 

stor plats i den politiska debatten. Moderaterna lyfte till förra valet fram rätten för 

elever och föräldrar att välja skola och de diskuterade kring att öka utbudet av friskolor. 

Deras argument var att det är barnen och deras föräldrar som vet vad som är bäst för 

dem och att beslutet inte skall tas av politiker. Sedan dess har moderaterna ändrat 

ståndpunkt och vill nu fokusera på kvalité och kunskap och vilken sorts skola det 

handlar om är mindre viktigt. Moderaterna vill nu ge den kommunala skolan mer frihet 

och bland annat avskaffa den kommunala skolplanen och timplanen. (www.svd.se, 

2005-03-11)  

 

Hur många skolor som skall startas är svårt att avgöra. Även om skolan lagligt sett 

uppfyller alla krav måste effekten på det kommunala skolväsendet vägas in. 

Utbildningsförvaltningen undersöker hur behovet ser ut men i grunden är det föräldrar 

och elever som skall styra vilka skolor som skall finnas och det blir ofta stor 
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uppståndelse när en kommunal skola tvingas lägga ner. Mindre populära skolor har 

tappat mycket elever och utflyttningen till andra stadsdelar har varit stor. 

Elevminskningen i kommunala skolor tros bli störst i årskurserna sex till nio där den 

största expansionen av friskolor blir. Om några år spår Skolverket att effekterna av 

friskoleökningen kommer att börja synas på allvar eftersom elevunderlaget till 

grundskolorna kommer att minska. (www.dn.se, B 2005-03-27) 

  

Det är inte bara friskolor och kommunala skolor som konkurrerar, kommunala skolor 

konkurrerar också med varandra. Eftersom fler skolor startar profiler anser rektorer att 

utvecklingen känns okontrollerbar. Kommunen har uppmuntrat skolorna att profilera sig 

som ett konkurrensmedel mot friskolorna, men det har också gett att de kommunala 

skolorna har börjat konkurrera med varandra. (www.na.se, 2005-03-27)  

 

Diskussionen har förts kring om det är skolpengen i sig som bidrar till att öka 

effektiviteten. Friskolans existensberättigande är som ett alternativ till den allmänna 

skolan. Friskolan måste bevisa sitt värde som sitter i valfriheten, och total valfrihet är 

omöjlig att uppnå eftersom resurserna är begränsade. (www.nek.lu.se, 2005-04-29) Det 

har tvingats fram förändringar i skolor som tappat många elever och även dragit på sig 

dåligt rykte. Många har då försökt förbättra utbildningen och satsat på att nischa sig.  

(www.corren.se 2005-04-09) 
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4 Teoretiska utgångspunkter 
 
 

4.1 Strategi 
 
Det finns nästan lika många tolkningar av vad ordet strategi står för som det finns 

författare, vilket gör att en diskussion kring hur ordet strategi kan tolkas och vad strategi 

innebär för olika personer och i olika sammanhang är nödvändig. För att kunna utforma 

en bra strategi måste begreppet strategi klargöras, det blir då lättare att hantera 

processen när strategier tar form.  

 

Ordet strategi har kommit från det grekiska ordet strategos, som från början var knutet 

till fältherrerollen. Att vara fältherre krävde en bra strateg som kunde hushålla med 

resurser, ha rätt timing och utarbeta en stridsplan. Det var viktigt för strategen att se att 

alla beslut hade en konsekvens för helheten. Det blev redan i det antika Grekland viktigt 

att se till omvärldens påverkan och motståndarens för och nackdelar. Den historiska 

betydelsen av strategi är vad som ligger bakom nutidens tolkning av strategi. I dagsläget 

har strategi kommit att beröra ledning och planering av organisationer. (Roos et al, 

1998) 

 

Strategi är att förstå en industris struktur och dynamik, bestämma organisationens 

position i den industrin, och utifrån den informationen vidta handlingar som syftar till 

att antingen förändra industrins struktur eller organisationens position inom industrin. 

Strategin beskriver alla aktiviteter som händer under den strategiska processen och 

handlingarna som genomförs för att förbättra organisationens resultat. (Oliver, 2001) 

 
Mintzberg (1987) menar att strategi kan uppfattas som ett mönster av beteenden. Är 

företaget konsistent i sitt handlande kan det uppfattas som en strategi även om det inte 

är med avsikt. Strategier kan vara en planerad handling, ett mönster i handlingarna, eller 

en planerad position mellan marknaden och företaget. Strategi inbegriper allt såsom 

produkter, processer, kunder, samhällsansvar, självintresse och kontroll. Mintzberg 

(1987) beskriver strategi som ett perspektiv: 
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”Strategy in this respect is to the organisation what personality is to the 

individual” 

 Källa: Mintzberg, 1987, The strategy Concept 1: Five Ps for strategy, s 16 

 

Kay (1993) anser att företagets strategi är matchningen mellan dess interna kapacitet 

och dess externa relationer. Med det menar författaren att företagets framgångar mynnar 

ur konkurrensfördelarna som i sin tur baseras på distinkta förmågor som oftast kommer 

från den unika karaktären av ett företags relationer med dess kunder, leverantörer och 

anställda som är exakt identifierad och applicerad på relevanta marknader. Det är den 

processen som är strategi. (Kay, 1993)  Porter (1996) beskriver i sin tur strategi som hur 

företaget väljer att utföra handlingar annorlunda än andra företag eller utföra andra 

aktiviteter än vad konkurrenterna gör.  

 

4.1.1 Strategisk planering 
 

Verksamheter och organisationer kan ibland styras helt utan formella och utvecklade 

planer. Bristen på tid och engagemang är faktorer som kan leda till situationer som ej är 

önskvärda. Några av planeringens syfte är framförallt att kunna koordinera och på ett 

bra sätt styra och kontrollera verksamheten. (Merchant & van der Stede, 2003). Det 

existerar tre former av planering; den årliga planen, den långsiktiga planen och den 

strategiska planen. 

 

Den årliga planen är den kortsiktiga av dessa planer och har årets budget som 

utgångspunkt (Kotler el al, 2003). I denna plan beskrivs aktuell situation och företagets 

mål så långt som möjligt i ord och bryts ner till olika nivåer och avdelningar. Det sker 

till största del i kvantitativa termer genom att budgeten och planen är mer detaljerad och 

ingående än de övriga planerna. De involverar framför allt avdelningschefer och 

enhetschefer (Anthony et al, 1999). Skolor arbetar utifrån en skolplan och aktiviteterna 

schemaläggs vilket gör att de i detalj kan beskriva vad som skall genomföras inom det 

närmsta året och vad som kommer att krävas. De olika skolorna arbetar även utifrån en 

budget som skall följas. 
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I den långsiktiga planen tas det upp faktorer, händelser och omständigheter som kan 

komma att inträffa och påverka verksamheten och dess resurser de närmast följande 

åren. Den uppdateras och ändras årligen så att den alltid är aktuell och speglar 

nuvarande projekt. Olika affärsenheter skall i den långsiktiga planen få en nedbrytning 

och mer specifik beskrivning av den strategiska planen. (Kotler el al, 2003) Planeringen 

involverar inte endast företagsledningen utan även olika enhetschefer och 

avdelningschefer (Merchant & van der Stede, 2003). Den långsiktiga planen involverar 

i den här undersökningen skolledning, ägare, rektorer och lärare, men undersökningen 

riktar sig, som nämnts tidigare, endast till rektorer eller skolledare. 

 

Strategisk planering är mer framåtskådande än den långsiktiga planeringen och är den 

planering som är mest vidsträckt. Strategisk planering innehåller flera olika delar och 

det innebär till exempel att företaget skall försöka klarlägga och utreda vilka mål och 

visioner de har. (Merchant & van der Stede, 2003) Med vision menar Stensson (2002) 

en enkel beskrivning av framtida läge. Den skall fungera som något att sträva efter för 

företaget. Den behöver för den sakens skull inte vara realistisk på så sätt att visionen 

helt kan uppnås, den kan i stället ses som en önskan. De övergripande målen företaget 

har måste stämma överens med visionen. De skall formuleras så att man i efterhand 

skall kunna bedöma vilka mål som har uppnåtts och specifika målsiffror kan nämnas. 

(Stensson, 2002) Mål är oftast utformade så att de maximerar vinsten för ägarna. 

Organisationer som inte är vinststyrda har satt upp andra mål såsom hög kvalité och 

service, speciellt inom statliga organisationer som måste beakta många olika 

intressenter. Deras mål är ofta svåra att mäta i ekonomiska mått, till exempel inom 

skolan där målen är att barn skall lära sig så mycket som möjligt. (Merchant & Van der 

Stede, 2003)  

 

Den strategiska planeringen innefattar att både kunna analysera det som varit men även 

försöka tyda vad som i framtiden kommer att bli verklighet på marknaden och i den 

föränderliga omgivningen. (Merchant & van der Stede, 2003) Strategisk planering är 

inte detaljrik utan mer affärsinriktad och det är viktigt att få strategiska beslut att 

faktiskt bli till aktiva handlingar. Strategisk planering är en utgångspunkt för de 

möjligheter som kan tänkas uppstå och erbjudas för företaget. Den skall även försöka 

klargöra vilka svagheter företaget har och vilka eventuella hot företaget kan utsattas för. 
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(Liljedal, 2001) Den strategiska planeringen kan göras med hjälp av analyser såsom 

SWOT-analysen och PEST-analysen. 

 

4.1.2 Omvärldsanalys 

  
Att definiera en organisations omvärld i uttryck av hot och möjligheter samt precisera 

en organisation i termer av dess styrkor och svagheter brukar enligt Hatch (2002) 

benämnas som en SWOT-analys. Analysen av nuläget sker genom både en intern och 

extern granskning kring ett företag och dess strategi.  I en SWOT-analys utvärderas 

företagets resurser gentemot situationen i företagets omgivning samt nyckelfaktorerna 

som kan tänkas påverka dessa (Johnson & Scholes, 1997). Analysens syfte är även att 

bedöma om företagets aktuella strategi är anpassad till verksamhetens starka och svaga 

sidor, samt om de kan användas för att bemöta och överleva verksamhetens utmaningar 

som äger rum i företagets föränderliga omvärld. (Roos et al, 2004) Hooley et al (2004) 

menar att SWOT- analysen ger en snabb sammanfattning och sammanställning av 

interna och externa nyckelfaktorer och att de framtagna faktorerna kan hjälpa till att 

utforma en strategi. Analysen skall utformas av individer inom företaget som har 

grundlig och gedigen kunskap om verksamheten och dess omvärld (Roos et al, 2004). 

Analysen skall även ge en förståelse för valet av strategi (Johnson & Scholes, 1997). 

 

SWOT- analysen anses inte vara tillförlitlig eftersom den inte ser till alla aspekter. 

Företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot är bara början till vad företaget måste 

ta hänsyn till vilket gör att andra viktiga aspekter lätt kan glömmas bort. En av SWOT- 

analysens styrkor är dock att den är enkel att använda och det är troligtvis därför den är 

populär.     

 

Alla styrkor och svagheter hos ett företag skall inte uttydas i en SWOT-analys utan bara 

de faktorer som är väsentliga och är möjliga att relatera till företagets framgång, 

överlevnad och strategi. Om faktorerna är för många är det lätt att glömma bort de 

viktigaste. (Liljedahl, 2001) När företag har kunskap om vilka styrkor de förfogar över 

skall företaget avgöra hur och var deras styrkor bäst utvecklar sig (Hooley et al, 2004). 

Företaget skall även försöka utröna och vara medveten om sina svagheter för att få 

möjligheten att förbättra dem. (Mintzberg et al, 1998). Är svagheterna kända och 
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konstaterade vet företaget, till exempel vid en eventuell marknadsförändring, vad deras 

sårbarhet är (Hooley et al, 2004). Exempel på faktorer som bör uppmärksammas vid 

fokusering på starka och svaga sidor är enligt Roos et al (2004) finansiella, fysiska, 

mänskliga, tekniska resurser samt anseende och marknadsföring.  

 

Ledningen skall identifiera vilka stora och realistiska hot och möjligheter som finns för 

företaget. För att göra det måste de kunna förutse vilka framtida positioner som kan 

komma att påverka företaget. Hoten skall analyseras var för sig och det utförs för att 

uppfatta hur stor möjligheten är att de kan bli verklighet samt för att urskilja vilken 

skada hoten kan åstadkomma på företaget. Möjligheter kan ibland uppkomma för 

företag genom till exempel nya specialområden och speciella fördelar som kan 

användas som ett strategiskt verktyg. Möjligheterna som uppstår kanske inte alltid 

ligger i linje med företagets strategiska plan, det blir då viktigt att se om möjliga 

investeringar är lönsamma. (Liljedahl, 2001) 

  

Förändringar i politik och demografi kan av vissa företag uppfattas som hot medan 

andra vid samma tillfälle ser dessa som möjligheter (Johnson & Scholes, 1997). Om 

företag ser förändringar och utveckling som hot eller möjligheter varierar beroende på 

företagens styrkor (Roos et al, 2004). Exempel på faktorer som bör observeras vid 

fokusering på hot och möjligheter enligt Roos et al (2004) är marknadsfaktorer, 

konkurrensfaktorer, ekonomiska, politiska samt tekniska faktorer. 

 

För att skapa sig en bättre förståelse för hur omgivningen ser ut runt om ett företag och 

hur den påverkar och kommer att påverka företaget är den så kallade PEST-analysen ett 

bra hjälpmedel. De olika delarna som analyseras i en PEST-analys är Politiska, 

Nationalekonomiska, Sociokulturella och Teknologiska (Political, Economics, Socio-

cultural, Technological). PEST-analysen behandlar externa faktorer som påverkar 

företaget och som också har inverkan på företagets strategi. De faktorer som påverkar 

mest är de som finns nära företaget och inom branschen, men det finns faktorer som har 

större eller mindre inverkan på företaget. (Roos et al, 2004) När utformandet av den 

strategiska planeringsprocessen sker är det extra viktigt att beakta dessa fyra olika 

faktorer som kan ha en mer eller mindre viktig roll för företaget. PEST-analysen hjälper 

till att identifiera bakomliggande krafter till förändringar i företagets omgivning som i 

sin tur tvingar företaget att själva genomgå förändringar. (Johnson & Scholes, 1999) 
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En svårighet med PEST-analysen är om företaget finns på olika geografiska områden 

eftersom det gör att det blir svårt att identifiera vilka faktorer som har inverkan på hela 

företaget och vilka som bara har inverkan på ett visst område. (Johnson & Scholes, 

1999) 

 

Frågor som företagen måste ställa vid en PEST-analys är vilka omvärldsfaktorer som 

påverkar organisationen och vilka av dem som är viktigast i nutid och inom de 

nästkommande åren. Exempel på faktorer: 

 

Politiska faktorer: Skollagstiftning, vilka partier är för och emot friskolor har inverkan 

på skolorna. 

Nationalekonomiska faktorer: Konjunktur, inflation, arbetslöshet, disponerbar inkomst.  

Sociokulturella faktorer: Hur ser samhället på skolor? Vilka anses gå på friskolor? 

Värderingar. 

Teknologiska faktorer: Regeringens satsning på forskning, utvecklingsprioritet och 

hastighet på teknologiutbyte. Det är här viktigt att fråga sig hur stor möjlighet skolorna 

har att ligga långt framme med ny teknisk utrustning.  

 

Efter att ha listat de faktorer som har påverkan på organisationen är det av största vikt 

att analysera dessa och utveckla strategin med hänsyn till resultatet. Förändringar i 

omvärlden kan uppfattas tidigt och en mer långsiktig planering kan göras. Det är viktigt 

att se hur stor inverkan faktorerna kommer att ha på företaget och om det är en växande 

eller minskande faktor. Utifrån resultatet kan en bra stomme skapas som företaget kan 

utgå från när strategin skall utformas och planering göras. (Johnson and Scholes, 1999) 
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4.1.3 Fyra olika typer av organisationer  
 
Miles och Snow skiljer på fyra olika typer av organisationer som urskiljs efter vilken 

strategi de använder sig av vid konkurrens. Typerna benämns som defender, prospector, 

analyzer och reactor. (Macintosh, 1997) 

 

En defender vill aggressivt försvara och behålla sin ställning inom sin nisch eller inom 

ett särskilt utvalt och begränsat segment på marknaden. Marknaden är också ofta väldigt 

noga utvald, stabil och lönsam. Fokuseringen sker inom företaget på svårigheter och 

kostnader där de aktivt skall försöka reduceras i så stor omfattning som möjligt. 

(Macintosh, 1997) En organisation som kan betraktas som defender uppfattar 

förändringar som någonting ogynnsamt och de använder sig oftast av strategier som är 

väl beprövade och som renderar kontinuitet för verksamheten (Johnson & Scholes, 

1997).  

 

Kvalitén på produkten eller tjänsten skall samtidigt fortsätta att utvecklas och förbättras 

och priset skall fortfarande vara tilltalande för köparna. Tillväxt erhålls genom att 

erbjuda nuvarande marknad en utvecklad och förbättrad tjänst eller produkt. 

Kostnadsreduceringen sker på alla områden men framförallt produktion- och 

distributionskostnader skall försöka reduceras. Fokusering sker även på att 

produktiviteten skall förbättras med utveckling av den interna processen samt en 

förbättring av tillvägagångssätt. Allt åstadkoms för att förhindra och försvåra för att nya 

konkurrenter skall äntra det utvalda segmentet och därmed kunna konkurrera ut 

företaget. Verksamheten är ofta centraliserad och indelad efter olika funktioner. 

Arbetsuppgifterna inom företaget är väldefinierade, fortlöper på rutin och fokus ligger 

på att hela tiden göra saker rätt.  Organisationen styrs och koordineras på ett formellt vis 

med hjälp av detaljerade planer och regler. Ledningen utför hård kontroll och 

uppföljning. Jämförelser görs och syftet är att relativt tidigt i processen finna avvikelser 

från planerna och tidigare års utfall. Avvikelserna analyseras och kontrolleras sedan 

noggrant och grundligt. (Macintosh, 1997)  

 

En prospector vill inte bara konkurrera inom ett segment av marknaden, utan de vill 

konkurrera och finna nya produkter och tjänster före sina konkurrenter på andra 
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marknader. Företag av denna typ eftersträvar hela tiden att finna nya 

marknadsmöjligheter, differentiera sig och befinna sig ett steg före sina konkurrenter 

när det gäller att ta fram nya produkter. Svårigheter är att veta vilka projekt som kan bli 

lönsamma och vilka som fallerar samt att hela tiden följa de trender och händelser som 

äger rum. En viktig del för företagen är att göra rätt saker som kan bli lönsamma och 

genera vinst. (Macintosh, 1997) 

 

När företag använder sig av en differentieringsstrategi försöker de särskilja sin produkt 

eller tjänst från andra i branschen (Hooley et al, 2004). Differentieringen skall 

åstadkomma att tjänsten eller varan blir unik och exklusiv. Den skall även vara 

betydande och högt värderad för köparna som därmed väljer denna tjänst istället för 

konkurrentens (Porter, 2004). Är en produkt eller tjänst inte tillräckligt differentierad 

finns det inget som hindrar konsumenterna att skifta till konkurrenternas produkt eller 

tjänst (Johnson & Scholes, 1997). Företag kan differentiera sig med själva produkten 

eller tjänsten genom en speciell design, image eller produktinnovation men också 

genom kundservice, utförande och marknadsföring (Porter, 1980). För att använda sig 

av differentieringsstrategin kan skolor välja att ha olika profiler och inriktningar vilket 

särskiljer dem från resten av skolutbudet. 

 

Till skillnad mot en defender som är indelad i funktioner är organisationer av denna typ 

indelad i projektgrupper. Verksamheten är flexibel eftersom inget rutinarbete finns utan 

anställda flyttas runt mellan projekt där de bäst behövs och kan vara mest effektiva. 

Organisationen kan uppfattas som decentraliserad eftersom projektgrupperna själva i 

stor omfattning fattar viktiga beslut och det därmed finns få beslutsnivåer. Grupperna 

arbetar i hög grad självständigt. Arbetet bedrivs med få planer, regler och föreskrifter. 

Grupperna kontrollerar och utvärderar ofta sig själva för att bedöma om de arbetar på ett 

effektivt sätt. (Macintosh, 1997) En organisation med prospector liknande karaktärsdrag 

kan jämföras med att inneha en differentieringsposition. Där är organisationen flexibel 

och en mer kreativ kompetens behövs inom verksamheten för att kunna differentiera sig 

och för att hela tiden utveckla nya produkter och tjänster. (Johnson & Scholes, 1997) 

 

Analyzer kan beskrivas som en korsning mellan defender och prospector. Ett företag 

som kan benämnas analyzer är aldrig först ut på marknaden med någon produkt eller 
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tjänst. De ligger sällan före sina konkurrenter utan som regel precis bakom redo att 

kopiera produkter från andra företag. (Macintosh, 1997) Analyzer anstränger sig för att 

anpassa nuvarande kunskap, kompetens och distributionskanaler inom organisationen 

mot nya risktaganden och satsningar (Johnson & Scholes, 1997). De försöker 

konkurrera med existerande och pålitliga produkter i det mest lönsamma segmentet av 

branschen (Macintosh, 1997). Ansträngningar för att öka tillväxten åstadkoms ofta 

genom att penetrera och utveckla de specifikt utvalda marknader de redan existerar på. 

Analyzern kan även öka tillväxten genom att iaktta och observera andra företag och 

deras satsningar för att sedan använda sig av samma tillvägagångssätt och liknande 

produkter. (Johnson & Scholes, 1997) 

 

Eftersom analyzer kan uppfattas som en blandning av defender och prospector är även 

deras organisation en blandning av både formell och rutinartad och indelad i olika 

funktioner. Men vissa delar av organisationen kan betraktas som mer flexibla, 

dynamiska och till viss del decentraliserade, vidare är organisationen relativt ofta 

indelad i en matrisorganisation. Med förevarande typ av organisation kan det vara 

komplicerat för företag som anses vara av analyzer karaktär att vara helt effektiva eller 

fullständigt produktiva. En balansgång förekommer i organisationen mellan att använda 

sig av en hård eller mer lös kontroll och granskning av olika delar i verksamheten. 

(Macintosh, 1997) 

 

Företag som kan betraktas som reactor är de företag där ledningen håller fast vid en 

definierad strategi som kanske inte längre är aktuell, livskraftig, eller praktiskt 

genomförbar. Strategi och planering sker på ett inkonsekvent sätt och åtföljs inte i alla 

avseenden och företag har misslyckats med att uppnå en av de andra typologierna som 

är mer beständiga och pålitliga. Detta får till följd att företaget kommer efter sina 

konkurrenter och det är svårt att ändra detta mönster och ta sig ur den ogynnsamma 

positionen. Politik och den egna karriären styr och spelar en stor roll inom de företag 

som kan betraktas som reactor. Ofta ignoreras formella beslutsvägar och regler inom 

företaget för att beslut skall kunna fattas utan kännedom och för att dessa beslut till stor 

del skall kunna gynna vissa personer. (Macintosh, 1997) 
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4.2 Skillnad mellan privat och offentlig 
verksamhet 

 
Det kan vara svårt att finna en tydlig och distinkt skillnad mellan offentlig och privat 

ledning och förvaltning (Boyne, 2002). Diskussionen kring skillnader och likheter 

mellan privat och offentlig verksamhet är enligt Bozeman (1989) omfattande och 

vidsträckt. Skillnaderna och likheterna kan delas in i tre olika kategorier, i första 

kategorin görs en jämförelse av arbetsstyrkan, dess attityd och uppbyggnad. Den andra 

kategorin är att bedöma arbetsuppgifter, i vilken omgivning och under vilka förhållande 

de utförs samt hur synliga organisationerna är. Den sista jämförelsen fullgörs genom att 

observera organisationerna och att försöka urskilja deras strukturer. (Bozeman, 1989)  

 
Ägandet av en verksamhet är enligt Rainey et al (i Boyne, 2002) den mest 

grundläggande skillnaden mellan privata och offentliga företag. Offentliga företag ägs 

av staten och av dess medborgare. Privata företag ägs istället av olika entreprenörer och 

av aktieägare. Offentliga företag finansieras i hög grad av skatter och kontrolleras även 

till stora delar av politiska krafter. Offentliga verksamheters förvaltning kan visa tecken 

på att vara mer byråkratiska med mer formella beslutsvägar och mindre flexibel 

organisation än privata företag. De anställda kan också känna ett mindre engagemang 

till verksamheten. (Boyne, 2002) En annan skillnad som Boyne (2002) indikerar är att 

ledningen för offentliga företag kan vara mindre materialistiska än ledningen för ett 

privat företag och kan därmed inte motiveras med hjälp av till exempel en bonus.   

 
Resonemanget om likheter och skillnader mellan offentliga och privata sektorn är 

utbredd och enligt Chandler (1991) går det att sammanfatta och förenkla vissa aspekter. 

En skillnad är att den offentliga sektorn är utsatt för omfattande riktlinjer och i högre 

grad begränsad av regler och lagar än företag i privata sektorn. Speciellt tydligt blir det 

då inte alla delar av skollagen gäller både friskolor och kommunala skolor. (Chandler, 

1991) 
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Jämfört med privata sektorn där målen är reella och förenade med ett vinstsyfte är 

målen inom offentliga sektorn inte alltid tydliga och konkreta. Målen inom offentliga 

organisationer kan även ibland komma i konflikt med varandra, de kan vara svåra att 

mäta eftersom de även innehåller etiska värderingar. Offentliga företag kan genom viss 

press få allmänheten att vara tillmötesgående och samverkande eftersom de besitter en 

viss monopolposition. Undantag finns dock för dessa aspekter, till exempel kan privata 

företag även vara begränsade med många bestämmelser och lagar och även privata 

företag kan inneha en monopolistisk ställning. (Chandler, 1991) 

 

Att utforma och utarbeta strategier är lika viktigt för verksamheter inom den offentliga 

sektorn som inom den privata. Offentliga organisationer som den kommunala skolan 

kan få svårigheter att utforma strategier eftersom de har svårt att differentiera och 

specialisera sig. Kontrollen av den kommunala skolan har kommunen vilket kan göra 

det svårt för skolorna att utveckla egna gångbara strategier. Ett annat problem för 

offentliga verksamheter kan vara att de inte kan använda sig av ett eventuellt överskott 

från verksamheten till att investera och utveckla sin egen verksamhet. (Johnson & 

Scholes, 1997) Enligt Johnson och Scholes (1997) är intresset för att utveckla strategier 

i offentliga sektorn högre än för privata företag eftersom det för privata företag anses 

vara mer utrett.  

 

4.2.1 Minskning av skillnaderna  

 
Likheter och skillnader mellan offentliga och privata sektorn diskuteras ständigt i olika 

ekonomiska och politiska sammanhang (Boyne, 2002). En fråga som diskuteras flitigt är 

hur de offentliga resurserna skall utnyttjas på ett bättre och effektivare sätt.  

 

Hood (1995) menar att det under 1980-talet inträffade en rörelse och skiftesändring från 

”Progressive Public Administration ” (PPA) mot ”New Public Management” (NPM). 

PPA hade som utgångspunkt två doktriner. Den första utgick från att försöka hålla den 

offentliga sektorn åtskild från den privata. Den andra var att det med hjälp av olika 

utarbetade och genomtänkta strukturer förhindrar favoritisering, nepotism och 

korruption bland politiker. (Hood, 1995) 
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Till följd av, och en reaktion på, PPA framkom NPM som kan ha haft sin grund i 

kontrasten till PPA men det finns även andra tänkbara sätt att förklara dess uppkomst. 

NPM kan uppfattas vara motsatsen till PPA:s tidigare doktriner. I NPM eftersträvas det 

att minska eller ta bort skillnaden mellan offentliga och privata sektorer, samt att stor 

vikt skall läggas på olika typer av ansvar, till exempel kostnads - och resultatansvar. 

(Hood, 1995) Kritiker av NPM menar Boyne (2002) anför skäl till och förordar att 

skillnaden mellan offentliga och privata sektorn är så stor att det inte går att överföra 

företeelser från den privata sektorn till den offentliga.  

 

NPM har diskuterats och beskrivits på annorlunda och varierande sätt av många olika 

författare. Några anser att NPM- synsättet är liknande över hela världen medan andra 

hävdar att det finns diverse variationer i synsättet. Orsak till variationerna kan till 

exempel vara den partipolitik som förs i ett land. (Hood, 1995) Många har dock 

associerat NPM med ungefär sju olika dimensioner av förändring och Hood (1995) 

benämner de sju dimensionerna enligt följande: 

 

- Ökad decentralisering, mer separata enheter inom offentliga sektorn med till 

exempel resultat eller kostnadsansvar. 

 

- En omsvängning till ökad konkurrens mellan offentliga verksamheter men också 

hårdare konkurrens mellan offentliga och privata organisationer. 

 

- Styrningsmetoder hämtas i stora drag och kopieras från privata organisationer, de 

skall sedan försöka appliceras och användas i offentliga organisationer. 

 

- Understryka och betona högre grad av sparsamhet och disciplin i de offentliga 

verksamheterna. Försöka finna alternativ som är mer kostnadseffektiva istället för 

att enbart tänka på att den offentliga verksamheten oftast överlever. 

 

- En mer aktiv kontroll av offentliga verksamheter genom att reducera byråkratin 

samt framhålla synligheten och öppenheten av verksamhetens styrning.  
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- Offentliga sektorn skall presentera och framhålla mer tydliga och mätbara 

standarder och mål på skilda nivåer för olika prestationer och arbeten. 

 

- Offentliga organisationer skall inrikta sig mer på att mäta vad som verkligen 

presteras och utförs och därefter belöna efter prestationen istället för att belöna efter 

rang och utbildning. 

 

Under 1980-talet började en del länder att övergå till NPM synsättet. Några exempel 

utgörs av Kanada, Australien och Nya Zeeland som alla anammade paradigmet. Även 

Sverige tillägnade sig synsättet och tog till sig dess reform till viss del. (Hood, 1995) 

Arbetet med att förbättra den offentliga sektorns tjänster och prestationer kommer enligt 

Ferris och Graddy (1998) att fortsätta med viss decentralisering och utökad konkurrens 

men att det kan vara svårt att finna ett bästa sätt för utvecklingen. 

 

4.2.2 Marknadsföring inom den offentliga sektorn 
 
Genom den ökade konkurrensen har verksamheter inom den offentliga sektorn mer 

börjat likna företag. Om offentliga organisationer inte arbetar i samma utsträckning med 

att möta konkurrensen kommer det att bli svårt att tävla med vinstdrivande 

organisationer som aktivt arbetar med sin marknadsföring. Den stora skillnaden när det 

gäller offentliga organisationer är att intäkterna inte behöver vara relaterade till kunder 

eller försäljning men däremot är kostnadssidan ofta det. Intäktssidan är kopplad till en 

viss summa pengar som kan ha viss anknytning till antalet kunder, men denna koppling 

är ofta inte lika tydlig som i privata företag. Konkurrensen inom den offentliga sektorn 

märks när det blir svårare att få anslag och arbetskraft. Den ökade privatiseringen har 

också bidragit till ökat konkurrenstryck och även kundvalssystem som skapar 

konkurrens. Den skola som syns mest genom marknadsföringssatsningar kan framstå 

som bättre, vilket kan leda till segregering genom att det bara blir människor som liknar 

varandra som går på en skola vilket inte är bra för samhället. Har skolorna satsat 

ungefär lika mycket på att marknadsföra sig försvinner det problemet. Konkurrensen 

om resurserna har gjort att offentliga organisationer har behövt visa tydligare vad de 

faktiskt har uppnått med anslagen för att få nya anslag. (Stensson, 2002)  
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4.3 Konkurrens  
 
Enligt Roos (2004) befinner sig de allra flesta företag i en miljö där de utsätts för daglig 

konkurrens och det är därför betydelsefullt att förstå hur konkurrensen fungerar och hur 

den inverkar på verksamheten. Beaktandet av konkurrens och konkurrensfrågor har 

blivit allt viktigare och mer betydelsefullt i Sverige och inte minst inom EU-samarbetet. 

Det beror till stor del på en ökad kunskap om konkurrens och vad den kan leda till. 

(Konkurrensverket, 2002)  

 

Konkurrensen skall i första hand reglera att samhällets resurser används på ett 

effektivare sätt och konkurrensen skall även göra att företagen blir mer effektiva och 

främjar tillväxten. Konsumenterna skall med en effektiv konkurrens på marknaderna 

gynnas genom att priser reduceras och kvalitén på varor och tjänster förbättras. I 

Sverige finns Konkurrenslagen som gör det olagligt för företag och organisationer att 

samverka i den utsträckning att konkurrensen kan begränsas. Företag med stor 

marknadsandel och inflytande får heller inte utnyttja eller missbruka sin dominerande 

position. (www.konkurrensverket.se, A 2005-04-06) 

 

Det finns förhållandevis många lagar som på ett eller annat sätt berör och reglerar 

konkurrensen mellan offentliga och privata verksamheter men det finns inga lagar som 

helt ger konkurrensneutrala förutsättningar (SOU, 2000). Många menar även att vissa 

lagar och förordningar kan förhindra och försvåra konkurrensen mellan privata 

verksamheter och offentliga verksamheter. Konkurrensverket har som uppgift att bland 

annat förbättra konkurrensen mellan privata och offentliga verksamheter. Konkurrensen 

för offentliga verksamheter har under senare år ökat, till exempel för skolorna. 

(www.konkurrensverket.se, B 2005-04-06) 

 

4.3.1 Konkurrens mellan skolorna 

  
Bergström och Sandström (2001) anser att lag- och regeländringar som genomförts 

inom skolväsendet har medfört en skiftning från en monopolistisk situation till en i 
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högre grad marknadsorienterad konkurrenssituation.  Utvecklingen och möjligheten till 

att välja skola har medfört att en konkurrenssituation om eleverna mellan skolorna har 

skapats. Antalet elever i friskolor ökar och antalet friskolor kommer säkerligen att stiga, 

vilket gör att konkurrensen bland skolorna kommer att tillta. (Bergström & Sandström, 

2001) 

 

Mellan kommunala skolor och friskolor har följaktligen under senare tid ett 

konkurrensförhållande etablerats och Friskolornas Riksförbund har framfört att 

konkurrens inte sker på lika villkor bland de olika skolorna. Friskolorna, genom 

Friskolornas Riksförbund, anser sig inte bli erbjudna samma möjligheter att konkurrera 

samtidigt som andra i den allmänna debatten vill framhålla att det är friskolorna som 

gynnas. Det är svårt att åstadkomma en helt konkurrensneutral situation och ibland kan 

en snedvridning av konkurrensen uppkomma mellan de olika skolorna. Till exempel 

kan information från kommunen om vilka regler som gäller för friskolorna vara 

bristfällig. Ett annat exempel är att kommunala skolorna inte behöver betala vissa 

indirekta kostnader såsom kostnader för löneadministration. Vissa liknande tjänster 

måste dock friskolorna själva betala. Friskolorna kan inte heller erhålla täckning om de 

råkar ut för ett underskott från verksamheten vilket det visar sig att vissa av de 

kommunala skolorna kan erhålla från sin kommun. (SOU, 2003) 

 

Det är av stor vikt att få så lika villkor och förutsättningar för konkurrens som möjligt 

mellan skolorna. Därför rekommenderade Konkurrensrådet, (de upphörde 2003) som 

var ett diskussionsforum mellan parter för offentliga och privata organisationer, 

kommunerna att följa några olika principer:  

 

- Mer tydlig information till friskolorna om vilka bedömningsgrunder som används 

för ersättning till de olika skolorna. 

 

- Tydligare information till friskolorna, elever samt föräldrar för hur kompensation 

erläggs elever som kräver speciellt stöd. Stödet bör även åtfölja eleven om denne 

väljer en friskola. 

 

- Ersättning kan erläggas till friskolorna för att de inte kan dra av ingående moms till 

skillnad mot kommuner. 
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- Att både friskolor och kommunala skolor kan ersättas för lokalkostnader i ett separat 

kompensationssystem.   

 

- Alla indirekta kostnader hos kommunala skolor bör täckas av budgeten för skolan 

och detta bör uppmärksammas vid uträkning av kompensation till friskolorna. 

 

- Oregelbundna överskott eller underskott hos en kommunal skola bör medfölja till 

nästa år. Vid mer regelbundna dylika kan ersättningsnivå komma att ändras. (SOU, 

2003) 

 

4.3.2 Benchmarking 

 
En organisation kan använda benchmarking för att förbättra sig och klara konkurrensen. 

Detta innebär att organisationen gör en jämförelse med aktörerna inom samma marknad 

men även utanför marknaden för att hitta effektivare och bättre sätt att utföra uppgifter 

för att sedan ta de nya idéerna och applicera det på den egna organisationen. (Johnson & 

Scholes, 1999) Jämförelsen utförs på olika kritiska aspekter mot det mest framgångsrika 

företaget i branschen (Merchant & van der Stede, 2003). Benchmarking har uppkommit 

i tron att andra organisationer sitter inne med kunskap som är bättre än den egna och att 

den kunskapen kan överföras. (Johnson & Scholes, 1999). På Skolverkets hemsida finns 

det en länk till SIRIS (http://skolverket.se C 2005-04-27) som är en sida med samlade 

dokument om skolor från hela Sverige som beskriver kvalitetsutvecklingen, skolors 

resultat och organisation samt olika utvärderingar. Informationen finns på nationell, 

kommunal och skolnivå. Detta är ett exempel på ett bra hjälpmedel för benchmarking 

då skolor kan använda sig av informationen för att jämföra sig med andra och få ny 

kunskap.  

 

Enligt Merchant och van der Stede (2003) kan benchmarking utföras på två sätt. Det 

vanligaste tillvägagångssättet är att samla in information och fakta av intresse om det 

berörda företaget. Det används för att tydliggöra hur företaget går tillväga för att till 
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exempel tillverka en produkt. Det andra sättet fungerar genom att det sker ett samarbete 

mellan företag som delar med sig av sin kunskap och information. 

 

Benchmarking kan enligt Johnson and Scholes (1999) ske på tre nivåer: 

 

• Resursnivå – Kvalificerad personal, kapitalintensiv, patent, maskiner. 

• Aktivitetsnivå – Mätning av personalens prestationer, materialåtgång, spill. 

• Övergripande handlande – Vinst, produktivitet, marknadsandelar. 

 

De fördelar som finns med benchmarking är att de nya idéerna redan är beprövade och 

antalet misstag kan då minimeras. Det tvingar också företagen att bli mer externt riktade 

och skapar en effektivare verksamhet. Benchmarking är dock inte så enkelt som det 

låter, det krävs fortfarande både ekonomiska satsningar och många personaltimmar. 

(Johnson & Scholes, 1999) 

 

4.3.3 Resursberoendeteorin 

 
För att ett företag skall överleva är det i behov av resurser såsom arbetskraft, kapital 

eller råvaror. Företaget sätts i en beroendesituation eftersom resurserna ofta måste 

förvärvas från andra i dess omgivning. När dessa nödvändiga (kritiska) resurser skall 

införskaffas måste de sätta sig i förbindelse och samverka med andra företag som har 

kontroll över resurserna. Företag måste försöka försäkra sig om att de kan få tillgång till 

resurser de är beroende av för att kunna överleva som företag. Företaget har följaktligen 

ingen egen kontroll av alla kritiska resurser vilket skapar en problematik och en viss 

osäkerhet. Till följd av att resurser både kan vara begränsade (knappa) och kritiska 

utgår denna teori från att organisationer är styrda och kontrollerade av sin omgivning. 

Även om företag till viss del kan anses vara kontrollerade av sin omgivning kan de lära 

sig att hantera det. (Pfeffer, 2003) 

 

När ett företag skall utreda sitt eget resursberoende bör de starta med att identifiera 

vilka resurser företaget har behov av samt vilka i omgivningen som förfogar över dessa.  

Att utreda resursberoendet kan vara svårt och för att förenkla detta ordnas resurserna 
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efter hur kritiska och knappa de är. Kritiska resurser är de som ett företag inte kan klara 

sig utan och vilken betydelse den har för företaget. En knapp resurs är en bedömning 

om hur stor mängd det finns av resursen i omgivningen. I första hand skall det fokuseras 

på en resurs som både är kritisk och knapp för att kunna minska beroendeförhållandet. 

För att organisationen skall få makt är det bra att försöka göra andra företag beroende 

av den egna organisationen i stället. (Hatch, 2002) Något som bör påpekas är att desto 

mer kritisk och begränsad en resurs är desto mer kontroll kan ett företag åtnjuta. Det bör 

även framhållas att vilken resurs som är kritisk och knapp förändras över tiden. (Pfeffer, 

2003)  

 

För att kunna hantera resursberoendet finns det flera olika åtgärder. Några sätt kan vara 

att finna flera olika leverantörer av en resurs och vertikal eller horisontell integration. 

(Hatch, 2002) Organisationen kan också växa för att få mer inflytande och makt. 

Hantering av resursberoendet kan även ske genom att det ordnas och upprättas 

personliga relationer till personer i andra företag som man är beroende av. (Pfeffer, 

2003) Hanteringen av resursberoende kan också försöka åstadkommas genom 

marknadsföring. En organisation kan i vissa fall vara beroende av myndigheter. För att 

motverka ett beroende av myndigheter och hjälpas åt att bevaka förhållanden i 

omgivningen kan en branschorganisation bildas vilket friskolorna har åstadkommit med 

Friskolornas Riksförbund. Genom Friskolornas riksförbund kan friskolorna få mer 

inflytande än vad de skulle få om de själva skulle bevaka sina intressen. De åtgärder 

som nämns ovan tar inte bort beroendebilden helt men de förändrar den. (Hatch, 2002) 

Kritiska resurser för en skola kan till exempel vara personal eller elever och en knapp 

resurs kan vara pengar. 
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5 Analys av empirin 
 
 
Vid de förberedande mötena med rektor på en friskola och på en kommunal skola inom 

samma kommun diskuterades det allmänt kring skolan och de olika typerna av skolor. 

Diskussionen behandlade till exempel konkurrens mellan olika skolor och hur de 

försöker attrahera elever (Bilaga 2). Ett möte genomfördes även med en skolansvarig på 

kommunen inom samma kommun som de båda skolorna (Bilaga 3).  Skolansvarig hade 

de senaste två åren arbetat med och varit ansvarig för kommunens strategiarbete.  

 

Enkätsvaren har sammanställts i diagram och de väsentliga delarna från mötena 

kommer att redovisas nedan i anslutning till diagrammen. 

 
Svarsfrekvensen för hela undersökningen blev 51%. Av alla skolor som medverkade i 

undersökningen var 47% kommunala skolor och 53% friskolor. 48% av de tillfrågade 

kommunala skolorna valde att svara på enkäten och för friskolorna var det 55%.  

 

En avgränsning i undersökningen var att endast skolor som hade undervisning i 

klasserna F-9 undersöktes. Av dem som besvarade enkäten uppgav 79% på fråga 2 att 

de hade undervisning i F-9. Eftersom Skolverkets hemsida hade valts som register och 

enbart de som hade registrerats att vara en skola för F-9 tagits ut kommer även skolor 

som nu hävdar att de inte har F-9, att ändå tas med i undersökningen (Se avsnitt 2.4.4).   
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5.1 Konkurrens mellan skolor 
 

Diagram 1 - Anser ni att skolan konkurrerar med andra skolor om eleverna? 
 

Fråga fem behandlade vilka skolor som rektorerna bedömde sig konkurrera med 

angående eleverna.  26% av friskolorna tyckte att de endast konkurrerade med 

kommunala skolor. Största andelen (74%) av friskolorna menade att de konkurrerade 

med både friskolor och kommunala skolor. Även de flesta av de kommunala skolorna 

(70%) ansåg att de konkurrerar med båda typer av skolor och en andel (25%) ansåg att 

de endast konkurrerar med friskolor. 

 

Rektorn på friskolan poängterar att de trots konkurrensen från starten alltid fyllt alla 

platser på skolan och oftast finns det fler sökanden än platser. Rektorn menar även att 

de använder sig av syskonförtur, närhetsprincip och social förtur när de sållar ut vem 

som skall få gå på skolan. Att skolan alltid fyllt sina platser kan bero på att i samma 

lokaler låg där tidigare en kommunal skola och att friskolan därmed tog över många av 

den kommunala skolans elever. 

 

Studien konstaterar att ett konkurrensförhållande föreligger eftersom ingen av skolorna 

anser att de inte konkurrerar med någon skola. Konkurrensen för offentliga 

verksamheter har under senare tid tilltagit i och med att privata alternativ kommit. För 

kommunala skolor har det inneburit att en konkurrenssituation har uppstått, vilket också 

bekräftas av studiens resultat. De kommunala skolorna, likväl som friskolorna har även 
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börjat konkurrera med varandra. Det borde ej vara hållbart eftersom de kommunala 

skolorna kommer från samma organisation. Att friskolorna konkurrerar med andra 

friskolor och med kommunala skolor i samma kommun känns mer rimligt. En viss 

förändring och utveckling har följaktligen försiggått i enlighet med vad förespråkarna 

för NPM indikerar, nämligen att konkurrensen skall öka mellan privata och offentliga 

verksamheter men även mellan offentliga verksamheter.  

 

Att några av de kommunala skolorna endast svarade att de konkurrerar med friskolor 

kan bero på att de inom sin kommun inte vill konkurrera med andra kommunala skolor 

utan vill samarbeta eftersom de har samma arbetsgivare. Denna åsikt fördes även fram 

av den kommunala skolans rektor vid det inledande mötet. I fallet med de friskolor som 

angav att de bara konkurrerade med kommunala skolor kan bero på att det bara finns en 

friskola i den kommunen.  

 

Diagram 2 - Har konkurrensen ökat om eleverna under den senaste tiden mellan 
de olika skolorna i er kommun? 
 

Av de kommunala skolorna som ansåg att konkurrensen ökat mellan skolorna i sin 

kommun i fråga sex svarade 45% att konkurrensen har ökat lite. 40% av de kommunala 

skolorna menade att den inte hade ökat. Den del av friskolorna som tyckte att 

konkurrensen hade ökat mycket var 13% och 48% tyckte att den hade ökat lite. 22% av 

friskolorna ansåg att konkurrensen inte hade ökat. De skolor som svarade att den inte 

hade ökat fick inte möjlighet att svara på fråga 7. 
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Rektorn för den kommunala skolan framförde vid mötet att de till viss del märkt av en 

ökad konkurrens från friskolor. Rektorn anser att de samarbetar och agerar mer 

tillsammans samt att de kommunala skolorna har ”vässat sina klor” genom 

konkurrensen.  

 

Rektorn för friskolan menar att ökningen av friskolor har lett till en konkurrenssituation 

men tror inte på fortsatt ökad konkurrens i framtiden. Konkurrensen har till viss del 

iakttagits vid uppstartandet av andra friskolor i närheten. 

 

När friskolorna började öka i antal var det ingen på kommunen som riktigt tog det på 

allvar anser skolansvarig på kommunen. Det skedde nya saker hela tiden och att 

friskolereformen kom 1992 var det ingen som tog större notis om. De ideologiska 

friskolorna har aldrig hotat den kommunala skolan för de har alltid varit små i 

jämförelse. Den nya konkurrensen har gett fördelar. Skolutvecklingen har ökat, den har 

fått kommunerna att räta på ryggen och visa att de också kan.  

 

” När man inte har någon att spela match med så vet man ju inte om man är 

bra. Man har ju inte en riktig självkänsla hur man är. Men här kan man 

faktiskt se att vi har vänt trenden. För två år sedan vände vi trenden. Att 

inte det flödar elever från den kommunala skolan till friskolan”  

Källa: Intervju med en skolansvarig för grundskolan i en kommun, 

2005-03-01 

 

När fler valde att gå på friskola tvingade det fram insatser hos kommunen vilket har gett 

resultat enlig skolansvarig. Att det finns en del friskolor tror skolansvarig är bra, det 

skapar drivkraft att bli så bra som möjligt. Innan fick eleverna ta det som fanns och 

därför är skolutvecklingen bra men för att segregationen inte skall bli för stor anser 

skolansvarig att de 10 % av eleverna som friskolan har är tillräcklig. 

 

Det är alltså en större andel kommunala skolor som hävdar att konkurrensen inte har 

ökat vilket kan härledas till att de under en längre tid känt av konkurrensen och inte 

tycker att den ökat på senare tid. Att de kommunala skolorna ”vässat klorna” kan tolkas 

som att det finns en vilja att försöka vara mer synliga för allmänheten och tydligare visa 

vad den kommunala skolan står för. En av orsakerna att rektorn för friskolan inte tror på 
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någon ökad konkurrens kan vara att det finns svårigheter att starta upp en friskola, till 

exempel så måste det finnas ett stort elevunderlag. Konkurrensen mellan skolorna kan 

uppfattas som en konkurrens om den kritiska resursen elever, vilket skolorna uppfattat 

som att den ökat.  

 

Att friskolorna inte togs på allvar när de kom kan ha berott på att de var för 

differentierade och att de därmed inte skulle konkurrera med de kommunala skolorna 

som var mer allmänna. Under senare tid har friskolor med allmän inriktning startats, 

vilket medfört att friskolorna attraherar ett större segment av elever. Den ökade 

konkurrensen har varit bra eftersom den tvingat fram insatser från den kommunala 

skolan genom vilka de har blivit mer tydliga med vad de står för 
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Diagram 3 - Inverkar storleken på årskullarna på skolans sätt att arbeta med att 
attrahera elever? 
 

Genom fråga 29 ville undersökningen få fram om storleken på årskullarna hade någon 

inverkan på skolans arbete för att attrahera elever och enligt 58% av de kommunala 

skolorna och 74% av friskolorna hade det ingen påverkan på arbetet. Några skolor (25% 

av kommunala skolorna och 11% av friskolorna) bedömde att det var mer nedlagda 

resurser på arbetet vid små årskullar. 

 

Skolorna anger att storleken på årskullarna i stort sett inte har någon inverkan på 

planeringen, vilket intervjun med skolansvarig på kommunen inte visade. Skolansvarig 

menar att vid de små årskullarna krävs mer resurser eftersom konkurrensen om eleverna 
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då är högre. Skolansvarig menar vidare att vid stora årskullar kan det vara bra att någon 

annan skola tar elever då de inte har möjlighet att ta hand om alla elever själva och de 

använder då mindre resurser de åren till arbetet med att attrahera elever. En större andel 

av friskolorna hävdar att storleken på årskullarna inte påverkar arbetet, vilket kan bero 

på att dessa skolor oftast har ett mindre antal elever och fyller därför upp platserna 

lättare. 

Diagram 4 - Tror ni att konkurrensen om eleverna kommer att öka ytterligare 
inom de närmsta åren mellan de olika skolorna i er kommun? 
 

17% av de kommunala skolorna som tyckte att konkurrensen hade ökat, trodde att 

konkurrensen mellan skolorna i kommunen ytterligare kommer att öka mycket under de 

kommande åren. Samma siffra för friskolorna var dubbelt så stor, 33%. Av de 

kommunala skolorna var det 58% som i fråga 7 trodde att den kommer att öka lite och 

bland friskolorna var det 50%. 6% av friskolorna trodde att konkurrensen inte skulle 

komma att öka vilket var en markant skillnad mot vad de kommunala skolorna trodde 

(25%).  

 

Konkurrensen har gett många positiva effekter men ett samhälle där den kommunala 

skolan blir för dem som ”blivit över” vill ingen ha. Den kommunala skolan vill minska 

segregationen och ha en skola som är öppen för alla säger skolansvarig. Skolansvarig 

tror på att den kommunala skolan har lika stor chans som friskolor och att fler kommer 

att välja en kommunal skola i framtiden.  
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”Om två år startar det stora kriget om eleverna för då finns det färre 

elever” 

Källa: Intervju med en skolansvarig för grundskolan i en kommun, 

2005-03-01 

 

Följaktligen anser en stor andel av skolorna att konkurrensen kommer öka ytterligare i 

framtiden. Det kan antingen bero på att de kommunala skolorna har kommit till insikt 

om att även de aktivt måste attrahera elever till skolan eller att de antar att det kommer 

att startas fler friskolor vilket ger att konkurrensen komma att öka ytterligare. 

Friskolorna uppfattar det här ökade insatserna från den kommunala sidan och inser då 

att konkurrensen om eleverna kommer att öka. Skolansvarig tror att konkurrensen 

kommer att riktigt ”skjuta i höjden” när elevunderlaget minskar och blir en mer knapp 

resurs. För att motverka beroendet kan ökade marknadsföringsåtgärder vara en lösning. 
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5.2 Samarbete mellan skolorna 
 

Diagram - 5 Har skolan något samarbete med andra skolor i kommunen? 
 
Fråga åtta ställdes för att erhålla information om skolorna samarbetade med andra 

skolor i kommunen och i så fall vilka skolor de samarbetade med. Andelen kommunala 

skolor som samarbetade med både friskolor och kommunala skolor var 35%, samma 

andel för friskolorna var 44%. 65% av de kommunala skolorna samarbetade endast med 

kommunala skolor medan bara 13% av friskolorna endast samarbetade med andra 

friskolor. En andel (30%) av friskolorna samarbetade inte med någon annan skola och 

en liten del av friskolorna (13%) samarbetade med de kommunala skolorna. De skolor 

som svarade att de inte hade något samarbete fick inte möjlighet att besvara fråga nio. 

 

Den kommunala skolan och friskolan, menar skolansvarig på kommunen, har en fredlig 

samexistens men något direkt samarbete finns i dag inte. Skolansvarig anser att det 

viktigaste är att förstå sambandet, att de kommunala skolorna är en enhet och därför 

måste det finnas solidaritet. Det är genom att arbeta tillsammans som verksamheten kan 

hållas kvar. Gemensamma strategier och ständigt återkommande möten med andra 

kommunala skolor genomförs för att diskutera vad som skall åstadkommas och vad 

olika skolor vill utveckla. 
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Största andelen av de kommunala skolorna samarbetar således endast med andra 

kommunala skolor. Samarbetet är ingen överraskning eftersom kommunen kan sägas 

vara huvudman för skolorna och klarlägger riktlinjer och strategier för dem. Ungefär en 

tredjedel av friskolorna bedömer att de inte samarbetar med någon skola. Friskolorna är 

enskilda företag vilket gör att de inte har samma stora organisation som stöd som de 

kommunala skolorna. Det är därmed mer komplicerat för friskolorna att samarbeta med 

någon annan skola. Ägandet av skolorna är också den mest grundläggande skillnaden 

mellan skolorna. De friskolor som uppger att de samarbetar kan vara de skolor som 

ingår i en kedja utav friskolor och samarbetet sker således inom den gemensamma 

organisationen. Genom samarbetet i kedjor och genom Friskolornas Riksförbund får 

friskolan del av den fördel som en stor organisation innebär. Det blir en så kallad 

horisontell integration, när konkurrenter går samman och börjar samarbeta. 

 

Diagram 6 - Inom vilka områden samarbetar ni? (flera svarsalternativ möjliga)  
 

I diagrammet ovan går det att utläsa att de vanligaste samarbetsområdena i fråga 9 för 

de kommunala skolorna var strategiska frågor där hela 90% av de samarbetande 

skolorna ansåg att de arbetade tillsammans med andra skolor. De kommunala skolorna 

som  ansåg sig samarbeta, samarbetade även i stor utsträckning när det gällde personal 

(80%). Friskolorna som samarbetade ansåg att de samverkade mest med lokaler (69%) 

och strategiska frågor (63%). 

 

Samarbete inom den kommunala skolan sker enligt rektorn för den kommunala skolan 

till exempel inom utbildning, marknadsföring och personal. Det har åstadkommits med 
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gemensamma och konkreta företeelser, till exempel har en gemensam layout utarbetats 

för att de kommunala skolorna skall presenteras mer enhetligt. Samarbetet kan göra det 

svårare för friskolorna att locka till sig fler elever. Kommunala skolor är en stor 

organisation vilket ger bra support och ett stort nätverk men har också ett större 

resurskrav. 

 

Skolansvarig nämner att de använder sig av gemensamma strategier i den kommunala 

skolan som bestäms centralt. Personal är ett annat viktigt område som de kommunala 

skolorna samarbetar inom vilket även rektorn för den kommunala skolan förtydligar 

samtidigt som det mest betydelsefulla området för samarbete för friskolor är lokaler. Att 

de kommunala skolorna samarbetar med personal är inte underligt eftersom all personal 

har samma arbetsgivare och därmed kan flyttas runt mellan olika verksamheter. Det 

finns dock risk att personal som flyttas runt för mycket känner ett mindre engagemang 

för den enskilda skolan. Engagemang inom offentliga organisationer är i genomsnitt 

mindre än i privata och omflyttningen av personal kan orsaka att engagemanget hamnar 

på en ännu lägre nivå. Omflyttningen får därför inte bli för omfattande då fördelen med 

att vara flexibel inom organisationen kan utebli. De kommunala skolorna kan ha en 

fördel i att de funnits längre än de flesta friskolor, genom att de därmed hunnit söka upp 

och etablera sig i ändamålsenliga lokaler som ofta ägs av kommunen. Friskolorna har 

inte haft samma möjligheter och det kan vara anledningen till att de samarbetar i större 

utsträckning med lokaler. Ändamålsenliga lokaler är en knapp och kritisk resurs för 

friskolorna. För att minska osäkerheten kan friskolan undersöka källan varifrån 

lokalerna kommer från och bearbeta den.  Är lokalen kommunägd är det kommunen 

som kontrollerar vem som får köpa och hyra lokalen. Detta kan snedvrida 

konkurrensen. 
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5.3 Planering i skolan 
 

Diagram 7 - Är er planering när det gäller att attrahera elever långsiktig eller 
kortsiktig? 
 

Diagrammet ovan visar att 20% av de kommunala skolorna ansåg i fråga 15 att de 

mestadels hade långsiktig planering. Lika mycket kortsiktig som långsiktig planering 

ansåg sig 60% av de kommunala skolorna använda sig av. 44% av friskolorna bedömde 

att de använde sig i samma omfattning av långsiktig som kortsiktig planering. Enbart 

långsiktig planering nyttjade 17% av friskolorna sig av och den del som mestadels hade 

långsiktig planering var 30%.  

 

För att styra och kontrollera verksamheten krävs planering. Den största andelen av både 

friskolorna och de kommunala skolorna svarar att de har en lika mycket kortsiktig som 

långsiktig planering, eventuellt lutar svaren mer åt det långskiktiga hållet. Den 

kortsiktiga planen som är mer detaljerad utarbetas av den egna skolan och innehåller 

budgeten och skolplanen för att styra verksamheten det närmsta året. Arbetssättet och 

planeringen för att attrahera elever förändras genom ständiga små förändringar, främst 

varje år, men i några av friskolorna även till varje termin (Bilaga 7 och 13). Det kan 

förklaras med att friskolorna oftast är en mindre och flexiblare organisation och de kan 

därmed enklare anpassa sig till rådande situation. Det är alltid viktigt att uppdatera och 

förändra planer för att de skall vara aktuella. Förändringarna av arbetssättet hur man 

attrahera elever har inträffat för en större andel av friskolorna på eget initiativ vilket 

säkerligen beror på att de är företag som beslutar allt själva. För de kommunala 
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skolorna kan ibland kommunen komma med förslag till olika förändringar vilket således 

medför att skolan inte får besluta allt själva (Bilaga 14). 

 

Den mer långsiktiga planen och framför allt den strategiska planen utformas med hjälp 

av kommunen eller friskolans huvudkontor (se avsnitt 5.3.2). Det är inom den 

strategiska planen där skolans mål och visioner utformas, vilket hjälper skolan med 

kontroll av verksamheten och omgivningen. I den strategiska planen skall händelser och 

möjligheter framkomma som inom de närmsta åren kan komma att påverka 

verksamheten. Skolorna kan ha svårt att ta ställning till om deras planering är lång eller 

kortsiktig, vilket gör att de svarar lika mycket lång som kortsiktig planering. 

Undersökningen förtydligar att utvecklingen av arbetet för att attrahera elever tar 

hänsyn till både inre och yttre faktorer (Bilaga 12). Det tyder på att både de inre och 

yttre faktorerna till exempel personal och lagstiftning anses lika viktiga och 

betydelsefulla att ta hänsyn till för skolorna.  

 

5.3.1 Mål och visioner i skolan 

 
Av de kommunala skolorna var det hela 93% som på fråga 10 svarade att de hade en 

uttalad och tydlig vision och 93% av de som besvarade fråga 11 svarade att de hade 

uttalade och  tydliga mål för skolan. För friskolorna var motsvarande siffror 87% och 

91%. Visionerna är något ett företag skall sträva efter. De används som en skildring av 

ett kommande framtidsläge och visioner och mål har sedan länge existerat i privata 

företag. Undersökningen visar följaktligen att den offentliga verksamheten likaledes har 

visioner vilket kan vara ett uttryck för NPM- utvecklingen.  

 

Skolorna har mål som skall stämma överens med visionerna för skolan. Att kommunala 

skolor har visioner och mål kan vara ett led i den decentralisering skolan genomgått och 

skolorna arbetar numera mer som avskilda enheter. Konkurrensen mellan de olika 

skolorna har medfört att de i högre grad vill vara tydliga med vad de har att erbjuda och 

vad skolan egentligen står för, därför har även de utformat visioner.  

 

De kommunala skolorna nämnde i visionerna framförallt att skolan skulle var en skola 

för alla och kunna ge trygghet. Friskolorna har visioner om att de skall vara mer 
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nytänkande. Verksamheten skall innehålla mer individuellt lärande, mer ansvar och 

självständighet för eleverna. Arbetssättet i friskolor skiljer sig många gånger från det i 

den kommunala skolan vilket friskolor i sina visioner vill påpeka. Friskolorna och de 

kommunala skolorna nämnde att målen som användes var i linje med läroplaner och 

andra styrdokument. Friskolorna hade dock mer konkreta mål till exempel med 95% 

nöjda föräldrar eller att utveckla elevinflytande och ansvar vilket troligtvis grundar sig 

på att friskolorna är företag med ägare som tydligt vill kunna se resultat. De kommunala 

skolornas mål var mer allmänna såsom undervisning med flexibilitet, emotionell 

kompetens, fokus på individen vilket kan anses var lite otydligt och oklart som är 

vanligt i offentliga organisationer. Målen kan även komma i konflikt med varandra då 

den kommunala skolan måste ta hänsyn till både statens och samhällets intressen. Då de 

kommunala skolorna inte har lika klara mål leder det till att målen inte fungerar som en 

motivationshöjare. Ingen i organisationen kan se att målen har blivit uppnådda och 

syftet med mål försvinner. 
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5.3.2 Hur arbetet med att attrahera elever utformas  

 

 
Diagram 8 - Utformar ni själva arbetet för hur ni ska få elever att välja er skola? 
 

Fråga 20 ställdes för att undersöka om skolorna själva utarbetar hur de skall få elever att 

välja skolan. 53% av de kommunala skolorna och 68% av friskolorna svarade att arbetet 

bestämdes helt och hållet av skolans egen ledning. 47% av de kommunala skolorna 

angav att det bestäms till viss del av den egna skolan och till viss del av kommunen där 

skolan är belägen. Vissa av friskolorna (27%) ansåg att arbetet fastläggs till viss del av 

den egna skolan men också i visst avseende av huvudkontoret för skolan. 

 

I kommunen blev det skolansvariges arbete att se vad som kan göras och vilket 

förhållningssätt kommunen skall ha till friskolor. Arbetet blev att ta fram en 

handlingsplan för hur de kommunala skolorna skulle möta den ökade konkurrensen. 

Strategierna i stort utarbetas på kommunnivå, men skolansvarig tog hjälp av skolornas 

personal i arbetet med att ta fram strategierna. Skolansvarig åkte ut till skolorna och 

informerade all personal vilket är positivt då det skapar en gemenskap att arbeta mot ett 

gemensamt mål, att ta tillbaka eleverna.  

 

I undersökningen är det ungefär hälften av de kommunala skolorna som anger att de 

själva utformat arbetet och strategin för hur de skall få elever att välja deras skola vilket 

kan vara ett tecken på decentralisering. En större andel av friskolorna anser att det är de 
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själva som utarbetar sättet att attrahera elever vilket beror på att många av friskolorna är 

privata, fristående företag som bestämmer arbetet själva. Handlingsfriheten är därmed 

större, dock styrs vissa av friskolorna av huvudkontorets riktlinjer. Andra hälften av de 

kommunala skolorna tycker att arbetet styrs till viss del från kommunen vilket har att 

göra med att de ingår i en offentlig verksamhet. Vilket även visas genom skolansvariges 

arbete. Handlingsfriheten för de kommunala skolorna kan variera mellan olika 

kommuner.  
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Diagram 9 - Har ni någon annan skola som förebild för ert sätt att arbeta när det 
gäller att attrahera elever? 
 

67% av de kommunala skolorna och 68% av friskolorna menade i fråga 21 att de inte på 

några villkor hade någon annan skola som ideal i deras sätt att attrahera elever till 

skolan. 33% av de kommunala skolorna och 27% av friskolorna tyckte att de hade en 

förebild till viss del. 

 

Rektorn för den kommunala skolan menar att en fördel som finns med friskolor är att 

det inte finns samma tröghet som i den kommunala skolan. Personalen har mer 

inflytande och kan känna sig mer delaktiga i utformningen av skolan vilket leder till en 

uppskattad arbetsplats. Rektorn anser att det går att driva en bättre personalpolitik och 

att det till viss del är lättare att belöna och motivera personalen. Personalen och skolan 

vill åstadkomma ett bra och gediget arbete för att kunna överleva. Kommunen har 

skolpliktskyldighet och behöver en viss beredskap vilket friskolorna inte behöver. 
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När samarbete sker mellan skolor inom till exempel strategiska frågor kan erfarenheter 

och information om hur andra brukar attrahera elever utbytas vilket är en typ av 

benchmarking. Utan att samarbeta med andra skolor kan en skola använda sig av en 

annan skola som förebild när det gäller deras sätt att attrahera elever, vilket är en annan 

form av benchmarking. Benchmarking sker till största del på en övergripande nivå 

eftersom det handlar om sättet att attrahera elever. En skola som har svårt att attrahera 

elever i konkurrensen med andra skolor kan i så fall försöka urskilja och använda sig av 

hur en skola som lyckats bättre med att attrahera elever arbetar. Att ta efter hur andra 

arbetar sparar tid och pengar. Skolan skall undersöka i vilka avseenden som den andra 

skolan lyckas och försöka bli mer slagkraftig på dessa områden för att attrahera elever. 

Bara för att en skola använder sig av benchmarkingstrategin är det inte säkert att de 

lyckas attrahera mer elever men att använda ett redan beprövat sätt kommer att höja 

sannolikheten att skolan lyckas. 

 

Undersökningen åskådliggör att majoriteten av skolorna inte använder någon annan 

skola som ideal när det gäller att attrahera elever. Det kan bero på att det är svårt att 

medge att de använder sig av benchmarking eller att de gör det omedvetet. Vissa skolor 

anger dock att de till viss del observerar hur andra skolor arbetar med att attrahera 

elever. Om en skola iakttar andra skolor och deras sätt att attrahera elever för att sedan 

anpassa detta till sin verksamhet och använda sig av samma tillvägagångssätt har 

organisationen drag av att vara vad Miles och Snow kallar en analyzer. De flesta företag 

håller sig noga underrättade om konkurrenternas marknadsföringskampanjer och det ter 

sig naturligt för skolorna att göra det samma.  
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5.4 Arbetet med att attrahera elever 
 

Diagram 10 - Tycker ni att arbetet med att attrahera elever har ökat på skolan nu 
jämfört med tidigare?  
 

Bland de kommunala skolorna som besvarade fråga 12 var det 33% som ansåg att 

arbetet med att attraherar elever hade ökat mycket nu jämfört med tidigare. 40% 

upplevde att arbetet hade ökat lite. 30% av friskolorna tyckte att arbetet hade ökat 

mycket nu jämfört med förr och 44% menade att det hade ökat lite. De skolor som 

ansåg att det inte var någon skillnad fick inget tillfälle att besvara fråga 13 denna andel 

var 20% av de kommunala skolorna och 17% av friskolorna.  

 

Eftersom att friskolorna ökat i antal så markant var de kommunala skolorna enligt 

skolansvarig tvungna att åstadkomma någonting. Under mötet framkom att kommunen 

utfört stora förändringar för att attrahera tillbaka elever.  

 

Flertalet av de tillfrågade skolorna svarar att arbetet med att attrahera elever antingen 

har ökat mycket eller lite. Konkurrensen och det aktiva valet som eleverna skall göra för 

att välja skola har utan tvivel bidragit till att arbetet med att attrahera elever har ökat 

eftersom det numera finns flera olika alternativ att välja mellan. Skolorna arbetar under 

liknande förutsättningar och det är viktigt att vara tydliga och förmedla vilka 

egenskaper de besitter som kan attrahera en elev. Troligtvis har andra kommuner också 

varit tvungna att utföra förändringar för att på så sätt kunna attrahera elever. Att en 

ökning att attrahera elever har skett kan bero på att eleverna numer uppfattas som en 
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kritisk resurs. Det är svårt att ha kontroll över den kritiska resursen elever. Innan 

friskolereformen är det möjligt att eleverna inte uppfattades som en knapp resurs 

eftersom eleverna blev tilldelade en skola. 
 

Diagram 11 - Tror ni att arbetet med att attrahera elever kommer att öka 
ytterligare? 
 

I fråga 13 ställdes frågan om skolorna trodde att arbetet med att attrahera elever skulle 

komma att öka ytterligare inom den närmsta framtiden och 33% av de kommunala 

skolorna ansåg att arbetet skulle öka mycket. En större del av de kommunala skolorna 

(50%) menade att arbetet kommer att öka lite. Motsvarande siffror för friskolorna var 

44% och 39%.  

 

När en elev väl valt en skola är det lätt att hålla kvar vid det valet, säger skolansvarig, 

vilket gör att det är viktigast att rikta in sig på marknadsföring vid valet för årskurs 1 

och vid årskurs 5-6. Den rörliga gruppen har skolansvarig uppfattat vara de aktiva och 

högutbildade föräldrarna. Det finns en drivkraft i att få göra ett val, elever och föräldrar 

vill göra valet och blir följaktligen mer aktiva att ta reda på information kring valet. 

 

Konkurrensen kan vara en faktor som får skolorna att anse arbetet med att attrahera 

elever kommer att öka ytterligare i framtiden eftersom skolorna också anser att 

konkurrensen kommer att öka ytterligare. En annan anledning till arbetet med att 

attrahera den kritiska och knappa resursen elever kommer att öka kan vara att skolorna 

har skapat ett behov av att skolorna aktivt attraherar elever. Eleverna förväntar sig 
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numera att skolorna skall ha marknadsföringskampanjer och dylikt och de skolor som 

inte märks glöms bort. Desto mer knapp elevantalet är, desto viktigare blir arbetet.  

 

Diagram 12 - Vad är det som skiljer ert arbete hur ni attraherar elever nu jämfört 
med tidigare? (Markera alla de alternativ som stämmer in på skolan) 
 

I fråga 14 gavs alternativ på vad som skiljde arbetet med att attrahera elever nu jämfört 

med tidigare. Resultatet blev att 73% av de kommunala skolorna svarade att de lade ner 

mer tid på denna typ av arbete  och 60% att de hade mer nedlagda andra resurser. 57% 

av friskolorna ägnade mer tid till arbetet och 35% lade ner mer andra resurser. 

 

Genom en mer aktiv marknadsföring visade den kommunala skolan vad de stod för 

menar skolansvarig. Broschyrer skapades vilket blev utskick till elever som stod inför 

valet att välja skola. Reklamen blev också ett sätt att internt visa vad skolan hade för 

identitet så att även personalen mer konkret fick information om vad den kommunala 

skolan står för. Annonser i dagstidningar och på busskurer gjordes och öppethus dagar 

hölls. Ett stort steg för att bli mer synlig och enhetlig var att använda sig av samma 

layout och färgsättning på alla utskick, som en matchdress. Det är även viktigt att 

använda sig av kommunens logotyp vilket blir en garant för det allmänna. På frågan hur 

framtiden för den kommunala skolan ser ut svarar skolansvarig med en metafor: 
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” Om du tar SVT till exempel när reklamkanalerna kom. Innan fanns det 

bara 1an och 2an, det fanns inget annat att titta på. Sedan kom 

reklamkanalerna och tittarsiffrorna gick ner men för cirka 2 år sedan 

började de öka igen. Vad gjorde de det på? Jo, de har kört på kvalité, sitt 

varumärke och den fria televisionen”  

Källa: Intervju med en skolansvarig för grundskolan i en kommun, 

2005-03-01 

 

Decentraliseringen som inträffat inom skolan har utmynnat i att de kommunala skolorna 

numera själva är mer delaktiga i hur de skall attrahera elever till sin egen skola vilket 

märks genom mer nedlagd tid och mer nedlagda andra resurser. Friskolan anser också 

att det har gått åt mer resurser och tid för att attrahera elever på senare tid. Det skall bli 

intressant att se om kommunens strategi, att bli mer tydliga och vara enhetliga, kommer 

att göra att de får tillbaka de förlorade eleverna. Både skolansvarig och rektorn för den 

kommunala skolan uppfattar en vändning till att eleverna söker sig tillbaka till den 

kommunala skolan. De tror att de 10% av elevantalet friskolorna har kommer att 

stabiliseras. Nyhetens behag försvinner med tiden och elever kan se ”tydligare” fördelar 

med att gå på en kommunal skola. 
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Vad gör skolor för att vara annorlunda?
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Diagram 13 - Försöker skolan vara annorlunda och skilja sig från andra skolor 
med någon av nedanstående faktorer? (Markera de alternativ som stämmer in på 
skolans arbete med att attrahera elever)  
 

Vissa av skolorna i fråga 27 försökte skilja sig från andra skolor med hjälp av arbetssätt 

(54% av de kommunala skolorna och 68% av friskolorna) och personal (46% av de 

kommunala skolorna och 68% av friskolorna). Friskolorna ville även urskilja sig genom 

klasstorlekar (friskolorna 58%) och lokaler och miljö (friskolorna 53%). 

 

Utredningen inom den kommunala skolan började enligt skolansvarig med att fråga 

personal, elever och föräldrar frågor så som: Vad är vi bra på? Vad kämpar vi för? Och 

vad måste vi bli bättre på? Och det arbetet utmynnades i tre stycken delar av ett större 

strategiförslag. Kontentan blev att kommunen bestämde sig för att möta den ökade 

konkurrensen med justa medel och inte vika sig för den. Slutprodukten skulle vara att 

skapa en så bra grundnivå på den kommunala skolan som möjligt och genom det 

konkurrera med friskolan. 

 

Att använda sig av profilklasser kan vara ett sätt att försöka särskilja sig gentemot andra 

skolor och därmed uppnå en differentiering. Med hjälp av strategier skall en 

konkurrensfördel åstadkommas och i skolans fall skall en differentiering resultera i att 
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de attraherar fler elever. Kommunala skolor kan ha svårare att differentiera sig än 

friskolor då offentliga verksamheter arbetar under och som nämnts är mer begränsade 

av lagar och riktlinjer vilket får till följd att det är svårare att särskilja sig. 

Undersökningen belyser att friskolorna har en större vilja att differentiera sig jämfört 

med andra skolor till exempel genom personal, klasstorlek eller arbetssätt. En 

organisation som hela tiden vill differentiera sig genom att ligga före och vara 

annorlunda kan uppfattas vara en prospector organisation.  

 

Kommunen vill enligt rektorn för den kommunala skolan erbjuda valmöjligheter och 

därför har skolor med profilklasser blivit mer vanliga. Men de kommunala skolorna är 

politikerstyrda vilket gör valet av profiler mer begränsat.    

 

En differentiering åstadkoms med skolans styrkor och kompetens och friskolorna anser 

att deras starka sidor är personal och arbetssätt (se 5.6). Friskolorna försöker därmed 

åstadkomma en differentiering med dessa faktorer. I de kommunala skolorna uppfattas 

deras starka sidor vara personal och rykte. De vill differentiera sig mot andra skolor när 

det gäller att attrahera elever precis som friskolorna genom personal men dessutom 

genom arbetssätt vilket inte urskiljs som en direkt styrka. Det kan vara svårt att 

differentiera sig tillräckligt genom personal och det kan vara en anledning till att det är 

fler kommunala skolor som använder sig av profilalternativ. (Bilaga 10) Med bra 

grundnivå menar den kommunala skolan att de aldrig blir bättre än den enskilda läraren.  
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5.5 Svagheter att förbättra 
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Diagram 14 - I vilken utsträckning anser ni att följande faktorer är en styrka 
respektive svaghet för er skola när det gäller att attrahera elever? 
 
I fråga 24 uppfattas skolans personal som en styrka för 64 % av de kommunala skolorna 

och 79 % av friskolorna. Några andra faktorer som bedöms som styrkor av skolorna är 

skolans rykte (43 % av de kommunala skolorna och 63 % av friskolorna) och skolans 

sätt att ta hänsyn till elevens speciella behov (29 % av de kommunala skolorna och 79 

% av friskolorna). Friskolorna (84%) anser att arbetssättet är en styrka och för de 

kommunala skolorna är det endast 14%. 29% av de kommunala skolorna uppfattade 

deras profilalternativ som en svaghet och 21% av friskolorna.  

 

Det kan vara svårt att analysera alla de faktorer som de olika skolorna anser vara deras 

styrka respektive svaghet enligt SWOT-modellen. Undersökningen tar endast upp de 

faktorer som ansågs mest väsentliga och betydelsefulla. En faktor som många av de 

tillfrågade skolorna i undersökningen anser vara en styrka för deras skola när det gäller 

att attrahera elever är personalen. Skolan kan anses tillhandahålla en tjänst och inom 

tjänsteföretag innehar personalen en central betydelse och därmed uppfattas personalen 

som en mänsklig resurs och intern styrka för skolorna. En direkt kontakt sker mellan 

personalen och eleverna och genom den interaktionen vill skolan att eleven skall 
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uppfatta deras skola på ett positivt sätt. Därför blir personalen en nyckelfaktor inom 

skolan och det är de som får anses driva och utveckla verksamheten. 

 

Kunna erbjuda behörig och kunnig personal anses av skolorna som ett viktigt 

konkurrensmedel. Det kan även betraktas som en avgörande faktor för att ge en hög 

kvalité på skolan och utbildningen. Det ska förhoppningsvis kunna attrahera elever till 

skolan. Det är därmed väsentligt att skolorna alltid försöker förse sig med kompetent 

och utbildad personal. Många obehöriga lärare på en skola kan uppfattas som en 

svaghet för den berörda skolan och det attraherar inga elever. Undersökningen visar att 

det är en större andel av friskolorna som uppfattar personalen som en direkt styrka. 

Medelvärdet på frågan är samma för båda vilket tyder på att personalen uppfattas som 

en styrka i lika stor grad. Det kan bero på att personalen är än mer delaktiga och 

involverade i utformandet av skolan och kanske är mer uppskattad av ledningen för 

skolan. En annan undersökning visar att personalen i offentlig verksamhet såsom skolor 

kan känna ett mindre engagemang gentemot skolan. Personalen kan därmed inte heller i 

lika stor utsträckning betraktas som en styrka. Visserligen är det inte givet att en skola 

får gott resultat bara för att de har behöriga lärare men det borde kunna vara en bra 

förutsättning. Andra undersökningar som gjorts visar dock att det är den kommunala 

skolan som har den största andelen behöriga lärare vilket borde göra att det är den 

kommunala skolan har personalen som en styrka.  

 

En direkt styrka i undersökningen bedöms av många skolor vara skolans rykte. Det kan 

bero på att skolorna bedömer att de har ett gott rykte vilket medför en konkurrensfördel 

och det attraherar elever från andra skolor. En svårighet som kan finnas vid rykten är att 

bedöma tillförlitligheten i att det verkligen är en styrka. Om skolan har ett dåligt 

anseende blir det en svaghet eftersom det blir svårare att attrahera elever utifrån. Skolan 

bör agera för att motverka dåligt rykte vilket kan vara svårt och ta lång tid, speciellt om 

det inte finns något konkret att ändra på. I friskolorna är det vanligare att ryktet bedöms 

som en direkt styrka. Att friskolorna anser att ryktet i större utsträckning kan vara en 

styrka beror på att friskolorna levde på nyhetens behag i början och fick mycket gratis 

och positiv uppmärksamhet. Friskolorna är ofta även bra på att synas och komma till 

tals om vad de är bra på. Kommunala skolan vill i dag synas mer och försöka dra 

uppmärksamhet till vad de är bra på och på så vis försöka ändra sitt anseende.  
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Skolan tar hänsyn till elevens speciella behov och det bedöms som en styrka av några 

skolor. Även här bedöms det mer som en styrka för friskolorna jämfört med kommunala 

skolorna. Det kan bero på att det är enklare att ta hänsyn till elevens behov med hjälp av 

friskolornas arbetssätt vilket anses vara en direkt styrka. En annan anledning kan vara 

att den kommunala skolan är mer självkritiska och strävar efter att bli bättre på området 

och ser det därför inte som en styrka. Läromedel och utrustning är det ingen större andel 

av de olika skolorna som uppfattar som en styrka och det är inte heller aktuellt att 

fokusera på att förbättra dessa. Anledningen kan vara att skolorna ej har tillräckligt med 

resurser för att kontinuerligt förnya läromedlen och utrustningen samt att skolorna inte 

tror att eleverna väljer en skola utefter detta.  

 

En svaghet nämner några skolor i undersökningen sitt profilalternativ. Det kan bero på 

att det i undersökningen var många som angav att de inte hade några profiler (bilaga 

10), det kan också vara att de inte fungerar bra, ej är så populära och att de följaktligen 

inte kan konkurrera om vissa elever med skolor som har profilalternativ. Profiler har 

under senare år även blivit mer populära vilket gör att det blir en svaghet att inte 

använda sig av profilalternativ. Några har dock säkert medvetet valt att inte använda sig 

av profiler. Ur undersökningen gick det att tyda att det är något större andel kommunala 

skolor som bedömer deras profilalternativ som en svaghet. Orsaken till det kan vara att 

friskolorna ibland satsar på ett visst segment med en viss profil vilket inte den 

kommunala skolan gör i samma utsträckning. De har möjligen lättare att differentiera 

sig efter som de i större utsträckning styr sig själva även om de kommunala skolorna 

undan för undan blir mer decentraliserade och självständiga. Kommuner uppmuntrar 

dock sina skolor att starta profilklasser och det beror troligtvis på att det är en 

konkurrensfördel.  

 

Kommunala skolor skall betraktas som en skola för alla, vilket kan ses som en styrka 

för den kommunala skolan. Rektorn för den kommunala skolan menar att så är det inte 

alltid för friskolorna eftersom de ofta har olika inriktningar. Rektorn menar att det kan 

vara svårt att få en elev som börjat på en friskola att byta till en kommunal skola. En 

svårighet med att vara en kommunal skola, enligt rektorn, kan vara att vilja erbjuda 

något som det inte finns möjligt att erbjuda till exempel någon inriktning såsom 

Montessori. Rektorn menar även att det finns en viss tröghet i organisationen och till 

viss del i regelverk som kan ses som en svaghet. 
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En nackdel med att vara friskola menar rektorn för friskolan kan vara att kommunen 

kan motarbeta skolan men påpekar att så är inte fallet i den kommun deras skola är 

belägen i. Skolansvarig anser att de har en bra kontakt med kommunen. En fördel enligt 

skolansvarig som de kommunala skolorna har är att de kan ge stordriftsfördelar med en 

större och bistående organisation. Friskolor kanske inte har samma resurser och 

möjligheter för fortbildning av personal vilket kan vara en svaghet och det kan vara en 

anledning till att friskolorna bildar större kedjor. Rektorn menar att ett gediget 

föräldraengagemang behövs och underlättar många gånger när en friskola skall bildas.  

 

Skolansvarig på kommunen anser att friskolorna kom med bra ledarskap, entusiasm och 

engagerade föräldrar. En av den kommunala skolans styrkor är dess personal vilket 

även undersökningen tydliggör. Dock är friskolorna bättre på att få deras personal stolta 

över sin arbetsplats. Den vi-känslan vill kommunen kunna uppnå, inte bara för sin egen 

skola utan för den kommunala skolan i stort. En kommunal verksamhet är något 

gemensamt och lurar ingen. Organisationen är stor och stabil och har långa traditioner, 

men det gör också att den fungerar som ett ”hangarfartyg bland motorbåtarna” som 

lättare kan kryssa sig fram. Det finns alltså både för och nackdelar med att vara en stor 

organisation.  

 

Intressant att observera är att den kommunala skolan inte på någon faktor ansett att det 

är en styrka i högre grad än vad friskolan angett. Det kan tyda på att de är försiktigare 

med att säga vad de är bra på och friskolorna är igen bättre på att hävda sig och visa 

tydligt vad de är bra på. 
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Diagram 15 - Hur viktigt anser ni följande faktorer är för att utveckla och 
förbättra er skola i framtiden när det gäller att attrahera elever? 
 

En faktor som är mycket viktig enligt fråga 25 för skolorna att utveckla och förbättra i 

framtiden för att attrahera elever anser skolorna är personalen, 93 % av de kommunala 

skolorna och 74 % av friskolorna har denna åsikt. Ryktet (64 % av de kommunala 

skolorna och 89 % av friskolorna) och arbetssättet anses av skolorna också vara två 

faktorer som är viktiga att utveckla och förbättra. En faktor anses inte vara så viktig att 

utveckla nämligen profilalternativ (29 % av de kommunala skolorna och 32 % av 

friskolorna) 

 

Rektorn för den kommunala skolan tycker att det är viktigt att erbjuda eleverna en 

attraktiv och trygg skola samt en bra utbildning för att på så sätt få kvar eleverna i den 

kommunala skolan. En viktig åtgärd för detta är att alltid försöka använda sig av 

behöriga och kunniga lärare. 

 

Den berörda friskolan, som är ett aktiebolag, ger ingen avkastning till sina ägare. Utan 

överskott investeras i stället i skolan till exempel genom att förbättra och renovera 

befintliga lokaler. Det uppfattas som en strategi att kunna erbjuda en attraktiv och 

välskött skola och därmed kunna attrahera elever. 
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Den kommunala skolan vill tydliggöra att skolans skall vara öppen för alla vilket är 

viktigt att det märks genom hela organisationen, säger skolansvarig. Det är viktigt att få 

varje medlem i organisationen medveten om att alla spelar en roll och att skolan aldrig 

blir bättre än den enskilda förskolläraren. De skall veta vad de gör och varför. Det är 

viktigt att se vilket varumärke som står bakom, och vilka kvalitéer som det varumärket 

står för.  

 

Är man som skola beroende av elever är det viktigt att hela tiden förbättra olika 

faktorer. Personal och rykte är som nämnts tidigare två faktorer som skolorna till stor 

del anger som en styrka för sin skola när det gäller att attrahera elever. Trots det är det 

många skolor som tycker det är möjligt och mycket viktigt att förbättra och utveckla 

dessa faktorer för att även i framtiden kunna attrahera elever. Organisationer som hela 

tiden vill utveckla sig och finna nya möjligheter har vissa drag av att vara en prospector. 

En större andel av de kommunala skolorna jämfört med friskolorna tycker att det är 

mycket viktigt att utveckla personalen medan en större andel friskolor upplever 

möjligheter till att förbättra sitt rykte. Det handlar om att alltid kunna använda sig av 

behörig och kompetent personal, som rektorn för den kommunala skolan tycker är en 

viktig åtgärd, samt att den berörda personalen hela tiden fortbildas så att skolan inte 

hamnar efter andra skolor på området. Det är en konkurrensfördel gentemot friskolan 

som har blivit förknippade med att ha en större andel obehöriga lärare vilket det då blir 

extra viktigt för den kommunala skolan att upprätthålla det. Mer behörig och kompetent 

personal ger även att kvalitén på utbildningen förbättras vilket skolorna eftersträvar.  

 

Undersökningen visar att en större andel av de kommunala skolorna jämfört med 

friskolorna fokuserar på skolans rykte (Bilaga 11). De kommunala skolorna fokusera på 

att förbättra skolans rykte för att vara mer tydliga med vad de har att erbjuda och vad de 

är bra på och därigenom kanske ändra och förbättra sitt rykte. Friskolor kan som 

tidigare sagt tjäna på nyhetens behag och därmed har de fått ett relativt gott rykte vilket 

gör att det nu blir viktigare att försöka upprätthålla det. Friskolorna fokuserar på 

arbetssätten i skolan för att attrahera elever och därigenom försöker särskilja sig med 

sina arbetssätt från andra skolor. 
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En relativt stor andel av de olika skolorna anser att profilalternativen i deras skola är en 

direkt svaghet men profilerna ansågs emellertid inte vara viktig att förbättra eller 

utveckla för att kunna attrahera elever. Skolor med profilalternativ tycker möjligen att 

de har tillräckligt med profiler och möjligheten att utveckla dessa finns inte. Skolor utan 

profiler har ibland, som nämnts tidigare, självmant valt att inte satsa på profiler och vill 

följaktligen inte heller utveckla några. Det senare alternativet verkar mer passande 

eftersom det är många av skolorna som deltog i undersökningen som anger att de inte 

hade några profilklasser.  
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5.6 Omvärldens påverkan på skolan 
 

Diagram 16 - I vilken utsträckning anser ni att följande faktorer är ett hot mot er 
skolas fortlevnad? (Förtydligande: 1= stort hot 5= litet hot) 
 

Svårigheter att få tag på behörig personal ansågs som ett ganska litet hot (46 % av de 

kommunala skolorna och 47 % av friskolorna) i fråga 26. Problemen att hitta 

ändamålsenliga lokaler (38 % av de kommunala skolorna och 47 % av friskolorna) 

anses inte vara något hot. Förändringar av lagstiftning ansåg 31 % av de kommunala 

skolorna som ett litet hot och 47 % av friskolorna upplevde det i stället som ett stort hot, 

minskade bidrag betraktade 31 % av de kommunala skolorna det som ett ganska stort 

hot och 42 % av friskolorna uppfattade det som ett stort hot. Ökade kostnader (8 % av 

de kommunala skolorna och 37 % av friskolorna) uppfattades däremot som stora hot.  

 

Det stora hotet som bildades när friskolorna ökade i antal har enligt skolansvarig varit 

att det drabbat ekonomin i kommunen. Skolan får ett stort hål i ekonomin då elever 

plötslig försvinner. Som exempel nämner skolansvarig att en ny friskola startades och 

tog 500 elever vilket motsvarar 5 miljoner kronor som kommunen förlorade. 

Kommunen får inte veta på förhand hur många elever en friskola tar och trots att en 

skola har fått klartecken att starta vet ingen exakt när. Det tar ett par år för kommunen 
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att ställa om till ett färre elevantal. Detta drabbade kommunen kollektivt vilket ledde 

fram till en handlingskraft att något måste göras. Att fler friskolor startades har gjort att 

kommunen måste chansa mer i sin planering vilket gör att ekonomin blir sämre när det 

står tomma platser. Lagar och regler kan snedvrida konkurrensen mellan friskolor och 

kommunala skolor.  

 

Förändrad lagstiftning kan åstadkomma ändrade grundförutsättningar för framförallt 

friskolorna där regler kring bidrag och liknande flera gånger har ändrats. Därför 

bedömer en stor del av friskolorna förändrad lagstiftning som ett stort hot vilket inte 

många kommunala skolor gör. En lagändring kan leda till att det blir svårare att driva en 

friskola. Det leder till svårigheter att kunna konkurrera på samma villkor som de 

kommunala skolorna och därmed blir det svårare att överleva. Det är en anledning till 

att regeringen bör eftersträva att konkurrensen sker på så lika villkor som möjligt. En 

helt konkurrensneutral situation är svår att uppnå och Friskolornas Riksförbund hävdar 

att konkurrensen mellan skolorna i dag inte sker på lika villkor.  

 

För att kunna utforma ett bra sätt att attrahera elever för skolorna måste omvärlden 

analyseras för att kunna se vad som kan ha en påverkan på organisationen. 

Socialdemokraterna är det politiska styret och är positivt inställda till en kommunstyrd 

skola, en skola som är lika för alla. Välfärdspolicyn är att alla ska ha rätt till en 

likvärdig utbildning. Inkomstfördelningen har en inverkan då skolansvarig på 

kommunen menar att det är mer vanligt att barn till höginkomsttagare går i friskolor. 

Livsstilsförändringar och attityd gentemot friskolor har förändrats eftersom det i dag är 

mer vanligt att gå på friskola. Attityd till arbete, fritid och utbildningsgrad kan också 

inverka på synen på vilken skola som väljs. Att befolkningen är mer rörlig idag har 

också betydelse för skolvalet på så sätt att skolor som ligger långt borta blir mer 

aktuella.  

 

Ökade kostnader kan vara ett hot mot de friskolor som för närvarande har svårt att 

förmå verksamheten att generera ett positivt resultat vilket kan rendera i nedläggning. 

Ökade kostnader uppfattas som ett stort hot av 37 % av friskolorna och eftersom 

friskolorna är företag med ägare är det väldigt viktigt att de uppvisar ett positiv resultat. 

De samarbetar med lokaler i större utsträckning och en rekommendation från 

konkurrensverket är att skolorna skall ersättas för lokalkostnader i ett 
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kompensationssystem. Ökade kostnader kan ge effekter på utbildningskvalitén om de 

blir tvungna att minska vissa betydelsefulla resurser så som färre lärare. Ökade 

kostnader för de kommunala skolorna medför att budgeten blir svårare att hålla och 

andelen av de kommunala skolorna som anser att ökade kostnader är ett stort hot är 

endast 8 %. Det beror troligtvis på att de kommunala skolorna inte har ägare som berörs 

på samma sätt som friskolor utan kommunen kan hjälpa till vid ett eventuellt 

underskott. Men NPM utvecklingen visar att det blir ett större ansvar på olika enheter 

inom den offentliga sektorn och att det eftersträvas en decentralisering och större 

kostnadseffektivitet. Däremot kan inte de kommunala skolorna använda ett möjligt 

överskott till att utveckla och investera i skolan vilket är möjligt för en friskola. 

Rekommendationen från konkurrensrådet borde därför tillämpas, det vill säga att ett 

under eller överskott hos de kommunala skolorna skall medfölja till nästa år. 

 

5.7 Elevantal och budgetandel 
 

På fråga 3, om hur många elever som gick på skolan, hade alla skolor i genomsnitt 

369st elever. Kommunala skolor hade i genomsnitt 497st elever och friskolor 252st. 

 

De kommunala skolorna hade följaktligen i genomsnitt ungefär dubbelt så många elever 

som friskolorna och undersökningen visar att de kommunala skolorna i något större 

utsträckning arbetar för att öka sitt elevantal ytterligare. Orsaken till detta kan vara att 

de har mist elever till friskolorna när konkurrensen ökade och de vill till följd av det 

kunna locka elever tillbaka till den kommunala skolan. Däremot verkar det av 

undersökningen som att friskolorna i större utsträckning utformar nya sätt att attrahera 

elever (Bilaga 8). Det kan bero på att de hela tiden vill vara säkra på att alltid har 

tillräckligt med elever för att verksamheten skall fortgå. De flesta friskolor har mindre 

elevantal, vilket inte är egendomligt eftersom de försöker vara annorlunda med 

klasstorlek med färre elever i varje klass. Det kan även finnas svårigheter i att hitta 

lämpliga och tillräckligt stora lokaler som rymmer många elever. Friskolorna kan själva 

därför ibland välja att ha ett mindre antal elever även om de har fler sökande till skolan.  

 

Fråga 34 tydliggör att det är en viss skillnad i den del av budgeten som avsätts för att 

försöka attrahera elever till sin egen skola. De kommunala skolorna svarar varierande 
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från att ingen del avsätts för arbetet till att några hävdar att kostnaden styrs helt centralt. 

Några av de kommunala skolorna nämner siffror mellan 0.1-1% av budgeten. För 

friskolorna var denna andel generellt lite högre och låg mellan 0,5-5%. En del visste 

inte heller hur stor andel det rörde sig om. 

 

Skolansvarig på kommunen berättar att information om skolor skickas ut till alla barn i 

rätt ålder inom hela kommunen. Marknadsföring av skolan genom till exempel vissa 

utskick kostar ca 100-150 000kr, vilket kan sägas motsvara kostnaden för ungefär tre 

elever per år. 

 

Även om friskolorna har ett mindre antal elever avsätter de generellt en större andel i 

budgeten till att attrahera elever. Undersökningen klargör även som tidigare nämnts att 

några av friskolorna lägger ner mer ekonomiska resurser nu jämfört med tidigare på 

arbetet. Det kan bero på att de i större utsträckning försöker vara aktiva och synliga som 

företag och skola. De har inte den fördelen som den kommunala skolan av att vara en 

del av något större. Det beror även på att de kommunala skolorna inte i lika stor 

utsträckning bekostar sådant materiel som skall användas till att attrahera elever själva, 

det inkluderas inte i skolans budget utan betalas centralt i kommunen. Som tidigare 

nämnts kan det bero på att de hela tiden vill vara säkra på att de alltid har nog med 

elever för att verksamheten skall fortgå.  
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Diagram 17 - Anser ni att andelen av den totala budgeten för att attrahera elever 
har ökat under senare år? 
 

För de kommunala skolorna var det 36% som i fråga 35 ansåg att den del av totala 

budgeten som går till att attrahera elever hade ökat lite under senare år. För friskolorna 

var andelen 32%. Att det inte var någon skillnad svarade 64% av de kommunala 

skolorna och 58% av friskolorna 

 

Vissa av skolorna ansåg att andelen av budgeten som gick till arbetet med att attrahera 

elever hade ökat lite, vilket kan bero på att konkurrensen ökat och därmed även 

marknadsföringen. För några av de kommunala skolorna kan det vara att de vid en 

decentralisering har varit tvungna att ta ett visst ansvar för kostnaderna för att attrahera 

elever i sin egen budget, vilket är i enlighet med NPM där ett större kostnads- och 

resultatansvar eftersträvas.  
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Diagram 18 – Anser ni att skolans sätt att attrahera elever enbart går ut på att 
behålla nuvarande elevantal? 
 

67 % av de kommunala skolorna och 54 % av friskolorna angav i fråga 23 att skolans 

sätt att attrahera elever går ut på att försöka öka elevantalet i skolan.  

 

När många friskolor har startats har de försökt att differentiera sig på olika sätt, till 

exempel genom olika arbetssätt eller inriktningar. De har eftersträvat att vara mer 

attraktiva och ligga ett steg före de kommunala skolorna för att på så sätt attrahera 

elever till skolan. Lärarna är mer delaktiga i den flexibla verksamheten och i 

beslutfattandet i friskolor. Friskolorna skulle vid de tillfällena kunna beskrivas som vad 

Miles och Snow betraktar som en prospector verksamhet. En liten andel av friskolorna 

svarar i undersökningen att de instämmer helt på frågan om deras sätt att attrahera 

elever endast går ut på att behålla nuvarande elevantal. Skolor som endast arbetar med 

att behålla och försvara sin nuvarande ställning med elever kan inom ett begränsat 

område i deras kommun liknas vid vad Miles och Snow menar med en defender strategi. 

Skolorna vill inte växa sig större men eftersträvar trots allt att vara attraktiva för 

eleverna samt erhålla kontinuitet i verksamheten. Åtskilligt utförs för att eleverna skall 

tycka att det är en tilltalande skola och det kan även leda till att det förhindrar att andra 

skolor från att etablera sig i närheten. Det reducerar konkurrensen inom det egna 

området. Friskolor med en sådan strategi kan bli bekymrade vid olika förändringar av 

politiska faktorer som möjligtvis skulle ändra förutsättningar, till exempel lagstiftning 

eller ändrade bidragsregler. 
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Att de kommunala skolorna nu vill attrahera mer elever kan uppfattas som att de har 

börjat försvara sin ställning som skola och att de vill bli mer attraktiva för eleverna. De 

kan därmed också påminna om en defender organisation. Tidigare skulle kanske de 

kommunala skolorna ha kunnat uppfattas som en reactor som kommit efter sina 

konkurrenter och tappat elever till friskolorna men som nu har kommit vidare till nästa 

steg och börjar i stället mer likna en defender organisation.  
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5.8 Information och lansering av skolan 
 

Viktiga faktorer när allmänheten informeras
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Diagram 19 - Hur viktiga anser ni följande faktorer är när ni informerar 
allmänheten om er skolas existens? 
 

Vid information till allmänheten tyckte 50% av de kommunala skolorna och 42% av 

friskolorna i fråga 30 att en hemsida var mycket viktigt. En annan faktor som ansågs 

mycket betydelsefull (42% av kommunala skolorna och 37% av friskolorna) var 

informationsmöten. 

 

Skolan har som tidigare nämnts varit beroende av elever. Ett sätt att attrahera denna 

kritiska resurs är att informera allmänheten om sin existens och genom det försöka få 

mer kontroll över resursen. Det är en lite större andel av de kommunala skolorna som 

tycker att en hemsida och öppet hus är mycket viktiga faktorer när de skall informera 

allmänheten. När friskolorna och de kommunala skolorna skall informera och visa vad 

de kan erbjuda riktar sig deras information enligt undersökningen till både elever och 

föräldrar (Bilaga 9). Tolkningen är att föräldrarna har en stor inverkan på vilken skola 

eleven väljer och därför väljer skolan strategin att vända sig även till föräldrarna. I 

allmänhet riktar sig informationen från de olika skolorna till berörda familjer i 

kommunen eller i närområdet (Bilaga 9). Skolorna har därmed en ringa ambition att 

försöka attrahera elever från andra närliggande kommuner utan fokus ligger inom den 

egna kommunen. Bedömningen åstadkoms förmodligen genom att de elever som kan 
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attraheras från andra kommuner attraheras utan denna riktade information. Kommunala 

skolor bör arbeta lika aktivt med sin marknadsföring för att inte hamna efter friskolorna. 

Friskolorna är tydliga med vad de står för och kan därmed uppfattas som bättre. 

 

Rektorn för den kommunala skolan bedömer att de elever som söker sig till skolan till 

största del är de som bor i området, eftersom de inte vill ta elever från andra kommunala 

skolor. Att skolans elever endast kommer från närområdet kan uppfattas som en svaghet 

eftersom skolan då inte är tillräckligt attraktiv för att kunna attrahera elever från andra 

områden. Skolan använder sig enligt rektorn av infokvällar och öppet hus i samband 

med skolval och de är med i de gemensamma utskick som verkställs inom kommunen. I 

utskicket är det möjligt att läsa vad deras skola står för. Skolor använder sig inte enligt 

rektorn av egna annonser i till exempel tidningar. För friskolorna, enligt rektorn för 

friskolan, är det till och med vanligt att anlita reklambyråer för marknadsföring. 
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Diagram 20 - Hur viktiga är följande faktorer när ni lanserar er skola? 
 

75% av de kommunala skolorna och 74% av friskolorna angav att personalen var en 

mycket viktig omständighet vid lanseringen av skolan. Ryktet (58% av kommunala 

skolorna och 79% av friskolorna) och arbetssättet (25% av kommunala skolorna och 

89% av friskolorna) inom skolan bedömdes i fråga 33 även som mycket viktiga 

faktorer.  
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När en skola lanserar sig genom en hemsida, öppet hus eller informationsmöten är 

personalen en mycket viktig faktor för ungefär lika stor andel av de kommunala 

skolorna som av friskolorna. Att personalen anses vara en viktig faktor i 

marknadsföringen beror på att de uppfattas som en direkt styrka av många av skolorna. 

En annan betydande faktor för friskolorna vid lansering är arbetssättet vilket inte alls 

bedömdes som en betydande faktor för de kommunala skolorna. Det tyder på att det är 

där friskolorna försöker skilja sig från andra skolor och de ser även arbetssättet som en 

direkt styrka vilket inte de kommunala skolorna gör. Ryktet bedöms som en mycket 

viktig omständighet vid lansering av skolan. En något större andel av friskolorna 

jämfört med de kommunala skolorna anser detta.  
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6 Slutsatser 
 
 

Skolor är en speciell verksamhet vilket ibland har gjort det svårt att applicera befintliga 

teorier på undersökningsområdet. Friskolor och kommunala skolor har väldigt olika 

organisation och styrs från olika håll men har trots det många likheter därför möter de 

ofta liknande problem. 

 
Undersökningen konstaterar ett konkurrensförhållande mellan friskolor och kommunala 

skolor, den konstaterar även att de konkurrerar inbördes. Konkurrensen kommer att öka 

ytterligare i framtiden, mycket på grund av att fler friskolor har en allmän inriktning än 

tidigare och således konkurrerar de mer om samma elever. Friskolor som inte lyckas 

med elevrekryteringen kommer till slut att bli tvingade att lägga ner. En kommunal 

skola som hamnar i samma situation behöver inte lägga ner direkt då kommunen kan gå 

in och hjälpa till vilket tär på kommunens resurser. När kommunen anser att skolan inte 

behövs längre stängs den ner.  

 

Konkurrenssituationen har lett till att strategiarbetet med att attrahera elever har ökat 

och undersökningen tydliggör även att det kommer att öka ytterligare i framtiden. 

Konkurrensen finns när elevunderlaget är litet, en knapp resurs. Men ej när 

elevunderlaget är stort eftersom elever då ej längre är en knapp resurs. De kommunala 

skolorna vill öka elevantalet vilket gör att de kommer att fortsätta öka arbetet med 

elevrekrytering. 

 

Konkurrensen mellan de olika skolorna har medfört att de kommunala skolorna har 

insett att de måste i högre grad vara tydliga med vad skolan har att erbjuda och visa vad 

skolorna står för. De kommunala skolorna har en drivkraft att konkurrera med 

friskolorna och har formulerat strategier hur de skall rekrytera elever. Strategierna går 

ut på att öka elevantalet genom att bli tydligare med dess styrkor och förbättra dess 

svagheter. Ett konkurrensmedel är att kunna rekrytera elever med hjälp av behörig 

personal. Personalen i friskolor är mer delaktiga i utformningen av skolan och därmed 
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även i hur de skall lyckas med sin elevrekrytering. I friskolor uppfattas arbetssättet i 

högre grad som en styrka när de attraherar elever. 

 

Ökningen av friskolor har lett till att kommunen får svårare att planera för hur stort 

elevunderlaget blir under kommande läsår och det leder sin tur till att de inte vet hur 

mycket de ska arbeta för att attrahera elever. Eftersom den kommunala skolan har ett 

krav på sig att tillhandahålla en plats för alla elever ger den försvårade planeringen att 

kommunen förlorar pengar när skolor står med tomma platser. De olika skolorna 

använder sig av en lika mycket kortsiktig som långsiktig planering för att attrahera 

elever. Planeringen skulle kunna underlättas om friskolan och den kommunala skolan 

samarbetade mer. 

 

De olika skolorna använder sig i samma stora utsträckning av mål och visioner, vilket 

visar att den kommunala skolan har börjat bli mer lik ett privatägt företag. Den 

kommunala skolan bör använda sig av mer tydliga mål än vad de gör i dag för att på så 

sätt höja motivationen till att uppnå målen. 

 

Skolorna riktar sig till både föräldrar och elever med informationen om skolan, främst 

genom hemsidor och informationsmöten. När skolan lanseras anses personal och rykte 

som mycket viktiga. Vissa skolor använder sig av en benchmarking-strategi för att 

attrahera elever genom vilket de utnyttjar andras framgångsrecept. Speciellt den 

kommunala skolan kan tjäna på att urskilja hur andra skolor arbetar då de fortfarande är 

relativt nya på området med att aktivt attrahera elever. De kan på så sätt både spara tid 

och pengar. 

 

Skillnaden som finns mellan friskolor och kommunala skolor skulle till viss del kunna 

ligga i att föräldrarna är mer involverade i friskolorna. Ibland är föräldrarna delägare 

vilket ger dem en självklar roll som aktiva i skolverksamheten. Framför allt har alla på 

en friskola gjort ett aktivt val att sätta sina barn där vilket får till följd att föräldrarna 

känner sig mer involverade och känner att de även kan vara med och påverka. Om 

föräldrarna är mer involverade är de också mer insatta i sina barns skolgång vilket kan 

resultera i bättre resultat från eleverna. 
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Friskolorna försöker vara mer annorlunda och differentiera sig mer, till exempel genom 

arbetssätt och personal. Den kommunala skolan vill mer vara en skola för alla. Friskolor 

fokuserar speciellt på vissa pedagogiska arbetssätt för att attrahera elever till skillnad 

från den kommunala skolan som fokuserar på ett gott rykte när de vill attrahera elever. 

Den kommunala skolan är mer begränsad av lagar och riktlinjer än friskolan vilket gör 

det svårare att differentiera sig. Förändring i lagstiftning och bidrag anser friskolorna 

vara ett hot på grund av det kan ändra grundförutsättningarna och 

konkurrenssituationen. Däremot kan förändringar i lagstiftning till friskolornas fördel 

förändra konkurrenssituationen, eftersom friskolan anser att konkurrenssituationen i dag 

inte är rättvis borde de vilja att reglerna ändras. 

  

Kommunala skolor samarbetar i högre grad med andra skolor främst andra kommunala 

skolor vilket beror på styrkan som finns i att vara en del av en stor organisation. Att 

kommunala skolor samarbetar beror också på att det kommunala är välkänt vilket kan 

vara en trygghetsfaktor i valet av skola. De har gemensamma utskick, logotyper och 

färger inom samma kommun för att tydligt visa att skolan är kommunal och därigenom 

attrahera elever. Kommunala skolor samarbetar även i större utsträckning med personal 

och strategiska frågor idag. Friskolorna arbetar mer självständigt och blir då mer 

flexibla i och med den mindre organisationen och kan snabbt anpassa sig till 

förändringar. Även om en decentralisering har skett inom de kommunala skolorna så 

bestämmer friskolorna fortfarande mer själva. Den kommunala skolan är en stor 

organisation vilket gör att handlingsutrymmet för egna initiativ med att attrahera elever 

är begränsat och skolor i olika kommuner har olika handlingsfrihet. 

 

Relativt sett avsätter friskolorna en större andel av budgeten till arbetet med 

elevrekrytering trots att det de ofta har mindre antal elever. De kommunala skolorna 

lägger ner mer tid och andra resurser nu jämfört med tidigare för att få elever att välja 

deras skola.  

 

Arbetet med att attrahera elever är viktigt och har blivit allt viktigare. Detta beror på att 

skolorna försöker i så stor grad som möjligt försöker kontrollera den kritiska och 

knappa resursen elever genom sitt ökade arbete med elevrekrytering.  
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7 Förslag till vidare forskning 
 

 
Kostnaderna för marknadsföring och dylikt har ökat med den ökade konkurrensen. Då 

pengar försvinner till marknadsföring frågar sig många säkert till vilken nytta. Friskolor 

och kommunala skolor som konkurrerar med varandra och nu behöver större resurser 

till att slåss om eleverna får resurserna från samma källa. Är de nya kostnaderna 

rimliga, har effektiviteten ökat så mycket tack vare konkurrensen att de högre 

kostnaderna för marknadsföring och dylikt har kunnat sparas in. 

 

Intressant vore att göra samma undersökning i ett storstadsområde där konkurrensen är 

mer påtaglig och friskolorna har en mycket större andel av eleverna än de har i övriga 

landet. 

 

Olika kommuner har kommit olika långt i arbetet hur de skall möta konkurrensen från 

friskolorna. Därför vore det intressant att jämföra två kommuner för att urskilja om de 

kommit olika långt och om de arbetar olika kring dessa frågor samt vad de kan lära av 

varandra.  
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Bilaga 1 
 

Enkät om strategiarbete i skola 
 

För en vecka sedan skickade vi ett brev till er om en enkätundersökning som vi vill att 
ni deltar i. Undersökningen görs som utgångspunkt för en magisteruppsats inom 
företagsekonomi vid Linköpings Universitet. Studien behandlar skolors sätt att arbeta 
för att attraherar elever i den hårdnande konkurrensen. Uppgifterna som lämnas 
kommer att behandlas konfidentiellt och resultaten kommer bara att presenteras i 
samlad form. Enkäten tar uppskattningsvis 5-10 minuter att besvara och registreras 
direkt. Det är bara att följa de anvisningar som anges. Önskar ni att ta del av resultatet 
så skicka en e-post till oss så skickar vi rapporten så snart den är färdig. 
 
Tack på förhand! 
Fredrik Johansson och Kristina Jaldestad  
 
1. Skolan är en: 

 Kommunal skola 
 Friskola 

 
2. Skolan har undervisning i årskurserna? 

 årskurs F-3 
 årskurs F-6 
 årskurs F-9 
 årskurs 6-9 
 årskurs 7-9 

 
3. Hur många elever går på skolan? 
_______________ 
 
4. Har skolan någon eller några profilklasser? 

 Ja 
 Nej 
 Vet ej 

 
 
5. Anser ni att skolan konkurrerar med andra skolor om eleverna?  

 Ja, med Friskolor 
 Ja, med Kommunala skolor 
 Ja, med både Friskolor och Kommunala skolor  
 Nej, vi konkurrerar inte med någon endera 



 

 

 
6. Har konkurrensen ökat om eleverna under den senaste tiden mellan de olika 
skolorna i er kommun? 

 Ja, mycket 
 Ja, lite 
 Nej (Hoppa över fråga 7) 
 Vet ej 

 
7. Tror ni att konkurrensen om eleverna kommer öka ytterliggare inom den 
närmsta åren mellan de olika skolorna i er kommun? 

 Ja, mycket 
 Ja, lite 
 Nej 
 Vet ej 

 
8. Har skolan något samarbete med andra skolor i kommunen? 

 Ja, med friskolor  
 Ja, med kommunala skolor 
 Ja, vi samarbetar med både friskolor och kommunala skolor 
 Nej, vi har inget samarbete med någon skola. (gå vidare till fråga 9) 

 
9. Om ja: Inom vilka områden samarbetar ni: (Flera svarsalternativ är möjliga) 

 Lokaler 
 Marknadsföring 
 Personal 
 Läromedel och utrustning 
 Planering 
 Strategiska frågor 
 Annat_ _______ 

 
10. Har ni en uttalad och tydlig vision för skolan? 

 Nej 
 Vet ej 
 Ja, visionen är:__________ 

 
11. Har er skola uttalade och tydliga mål för skolan? 

 Nej 
 Vet ej 
 Ja, skolans mål är: ___________ 



 

 

 
12. Tycker ni att arbetet med att attraherar elever har ökat på skolan nu jämfört 
med tidigare? 

 Ja, mycket 
 Ja, lite 
 Nej, ingen skillnad (Hoppa över fråga 13) 
 Vet ej 

 
13. Tror ni att arbetet med att attraherar elever kommer att öka ytterliggare på 
skolan inom den närmsta framtiden? 

 Ja, mycket 
 Ja, lite 
 Nej, ingen skillnad 
 Vet ej 

 
14. Vad är det som skiljer ert arbete hur ni attraherar elever nu jämfört med 

tidigare? (markera alla de alternativ som stämmer in på skolan) 

 Mer nedlagd tid  
 Mer nedlagda ekonomiska resurser 
 Mer nedlagda andra resurser 
 Ingen skillnad  
 Vi hade inget sådant arbete tidigare 
 Vet ej 

 
15.  Är er planering när det gäller att attrahera elever långsiktig eller kortsiktig? 

 Enbart långsiktig planering 
 Enbart kortsiktig planering 
 Mestadels långsiktig planering  
 Mestadels kortsiktig planering 

 Lika mycket kortsiktig som långsiktig planering 
 Vet ej 

 
16. Hur utvecklas arbetet med att attrahera elever i er skola?  Markera på skalan 
1= strategierna tar bara hänsyn till inre faktorer (påverkbara tex. skolmiljö, 
personal) och 5= tar bara hänsyn till yttre faktorer (ej påverkbara tex. storlek på 
årskullar, lagstiftning) 
                    1  2 3 4  5 
Hänsyn till inre faktorer      Hänsyn till yttre faktorer   
 



 

 

17. Hur sker förändringar i ert arbete med att attrahera elever till skolan? 
 Många stora förändringar 
 Någon stor förändring   
 Ständiga, små förändringar 
 Någon liten förändring 
 Inga förändringar (Hoppa över fråga 18 och 19) 
 Vet ej 

 
18. Hur ofta förändrar och uppdaterar ni er skolas arbetssätt i att attrahera elever 
till skolan? 

 Till varje termin 
 Årligen 
 Vartannat år  
 Mer sällan 
 Vet ej 

 
19. Om Ni haft några förändringar i arbetet kring att attrahera elever, hur har då 
dessa kommit till stånd? Markera på skalan 1=på eget initiativ och 5=Påtvingade 
av  förändringar 
             1  2 3 4  5  
På eget initiativ         Påtvingad av förändringar i omvärlden 
 
20. Utformar ni själva arbetet för hur ni ska få elever att välja er skola? 

 Ja, arbetet bestäms helt av ledningen på den egna skola 
 Nej, arbetet styrs helt centralt från kommun 
 Nej, arbetet styrs helt av huvudkontoret för vår friskola 
 Till viss del styrs arbetet av skolan och till viss del av kommun 
 Till viss del styrs arbetet av skolan och till viss del av huvudkontoret 

 
21. Har ni någon annan skola som förebild för ert sätt att arbeta när det gäller att 

attrahera elever?  
 Ja, instämmer helt och hållet 
 Ja, instämmer till viss del 
 Nej, instämmer inte alls 
 Vet ej 

 
22.  Anser ni att skolan utformar nya och moderna sätt att attrahera elever?  
 

 Ja, instämmer helt och hållet 
 Ja, instämmer till viss del 
 Nej, instämmer inte alls 
 Vet ej 

  



 

 

 
23. Anser ni att skolans sätt att attrahera elever enbart går ut på att behålla 

nuvarande elevantal? 
 Ja, instämmer helt och hållet 
 Ja, instämmer till viss del 
 Nej, instämmer inte alls utan skolan arbetar för att öka elevantalet 
 Nej, instämmer inte alls utan skolan arbetar för att minska elevantalet 
 Vet ej 

 
   
24.  I vilken utsträckning anser ni att följande faktorer är en styrka respektive 
svaghet för er skola när det gäller att attrahera elever? Markera på skala där 1= 
svaghet och 5=styrka 
     1  2 3 4  5 
Personal         
Lokaler och Miljö        
Läromedel och utrustning        
Klasstorlek         
Skolan tar hänsyn till elevens speciella behov      
Marknadsföring        
Skolans rykte         
Arbetssätt         
Profilalternativ        
Annat:_____________        
 
25. Hur viktiga anser ni följande faktorer är för att utveckla och förbättra för er 
skola i framtiden när det gäller att attrahera elever? Markera på skala där 1=inte 
viktigt och 5=mycket viktigt. 
     1  2 3 4  5 
Personal         
Lokaler och miljö        
Läromedel och Utrustning        
Klasstorlek         
Skolan tar ej hänsyn till elevens speciella behov      
Marknadsföring        
Skolans rykte         
Arbetssätt         
Profilalternativ        



 

 

 
 
26.  I vilken utsträckning anser ni att följande faktorer är ett hot mot er skolas 
fortlevnad? Markera på en skala där 1=stort hot och 5=inget hot. 
     1  2 3 4  5 
Svårt att få tag på behörig personal       
Svårt att få tag på ändamålsenliga lokaler      
Olika stora årskullar        
Ökad konkurrens        
Ändrad lagstiftning        
Ökade kostnader        
Minskade bidrag        
Ökade profilalternativ        
Annat:_________        
 
27. Försöker skolan vara annorlunda och skilja sig från andra skolor med någon 

av nedanstående faktorer? (markera de alternativ som stämmer in på skolans 
arbete med att attrahera elever) 

 Personal     
 Lokaler och miljö    
 Läromedel och Utrustning    
 Klasstorlek      
 Marknadsföring      
 Arbetssätt 
 Profiler 
 Skolan försöker ej vara annorlunda  
 Vet ej   

Annat: 
 
28. Vilken faktor försöker ni lägga fokus på för att den ska bidra till att elever 

väljer er skola? (markera det alternativ som stämmer in på skolan) 
 Personal     
 Lokaler och miljö    
 Läromedel och Utrustning    
 Klasstorlek      
 Marknadsföring      
 Arbetssätt 
 Skolans rykte 
 Profiler 
 Ingen fokus på någon speciell faktor 
 Vet ej   

Annat: 



 

 

 
29. Inverkar storleken på årskullarna på skolans sätt att arbeta med att attrahera 
elever? 

 Ja, mer nedlagda resurser vid stora årskullar 
 Ja, mer nedlagda resurser vid små årskullar 
 Nej, ingen skillnad 
 Vet ej 

 
30. Hur viktiga anser ni följande faktorer är när ni informerar allmänheten om er 
skolas existens? Markera på skala där 1=inte viktigt och 5=mycket viktigt. 
     1  2 3 4  5 
Utskick av informationsblad       
Hemsida         
Öppet hus         
Informationsmöten        
Annonser         
Annan reklam        
Vi informerar inte        
 
31. Till vilka riktar sig informationen om skolan? 

 Föräldrar  
 Blivande elever 
 Både och  

Annat: 
 
32. Till vilket geografiskt område riktar sig informationen?  

 Alla berörda familjer i ert närområde 
 Alla berörda familjer i er ort 
 Alla berörda i familjer er kommun 
 Alla berörda familjer i ert län 
 Andra särskilt utvalda områden 
 Bara till särskilt utvalda familjer 

Annat: 
 
33. Hur viktiga anser ni att följande faktorer är när ni lanserar er skola? Markera 
på skala där 1=inte viktigt och 5=mycket viktigt. 
     1  2 3 4  5 
Personal         
Lokaler och miljö        
Läromedel och Utrustning         
Klasstorlek         
Skolan tar hänsyn till elevens speciella behov      
Marknadsföring        
Skolans rykte        
Profilalternativ         
Arbetssätt         
 



 

 

34. Hur stor andel av den totala budgeten avsätts till att attrahera elever 
(marknadsföringskostnader och liknande)? 

________% 
 
35. Anser ni att andelen av den totala budgeten för att attrahera elever har ökat 

under senare år? 
 Ja, mycket  
 Ja, lite 
 Nej, ingen skillnad 
 Vet ej 

 
Övriga kommentarer: 

 
 
 



 

 

Bilaga 2 
 

Diskussionsämnen vid de förberedande mötena 
 

Vid de förberedande mötena diskuterades det allmänt kring skolan med rektorerna för 
de berörda skolorna. Dessa ämnen användes som utgångspunkt: 
 
• Diskussion kring den egna skolan 
 
• Kommunala skolor jämfört med friskolor 
 
• Konkurrens inom skolområdet 
 
• Samarbete  
 
• Strategier 
 
• Arbetet med att attrahera elever 
 
• Information från skolan 
 
• Marknadsföring  
 



 

 

Bilaga 3 
 

Mötesmall Skolansvarig på kommunen 
 
Vilken position har du inom kommunen?  
 
Vid friskolereformen 1992, vad tänkte ni och vad trodde ni skulle hända? 
 
Har ni under senare tid sett ett hot i att det började komma fler och fler friskolor? 
 
Hur ser platsfördelningen bland elever ut? Är det svårt för kommunen att planera? 
 
Var tas de flesta besluten inom den kommunala skolan? Vilka sätter upp planeringen för 
verksamheten? 
  
Vad tycker du att den kommunala skolan har som är bättre än friskolan? 
 
Har ni tappat lärare till friskolan? 
 
Den nya konkurrensen har den gett fördelar? 
 
Vill ni vara själva på marknaden eller tycker ni att friskolor ska finnas? 
 
Vad har den kommunala skolan fått ändra på grund av att friskolorna kommit? 
 
Hur ser den nya strategin för den kommunala skolan ut? 
 
Marknadsför sig varje skola för sig, eller styrs det centralt? 
 
Att skolor har profiler börjar bli allt vanligare, vem bestämmer om och vilken profil en 
skola ska ha? 
 
Det har diskuterats mycket kring att många friskolor drivs med ett vinstsyfte, tror du att 
det inverkar på skolverksamheten? 
 
Tror du att det finns någon skillnad i hur friskolor och kommunala skolor arbetar med så 
kallade strategifrågor så som marknadsföring? 
 
Har ni någon relation, kommunala och friskolorna? 
 
De mer offensiva strategierna som ni har börjat arbeta efter är det något som kommer att 
fortsätta även i framtiden?  
 
Jämför ni er med andra kommuner hur de arbetar? 
 
Vad tror du om 10år, kommer de 10% friskolorna utgör minska eller öka? 
 
Har ni i det här arbetet tittat på hur friskolorna jobbar för att kunna lära av varandra? 



 

 

 
Insåg ni att friskolorna skulle få så stor inverkan på den kommunala skolan? 
 
Finns det en risk att konkurrensen ökar även mellan de kommunala skolorna? 
 
Kan den kommunala skolan någonsin försvinna helt? 
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Inledande brev 
 
Bäste rektor/skolledare! 
  
Vi är två studenter vid Linköpings Universitet som läser sista terminen på 
ekonomprogrammet. Utbildningen avslutas med en magisteruppsats där vi valt att 
behandla hur friskolor jämfört med kommunala skolor försöker attrahera elever. Vi har 
fått mycket bra respons när förberedande intervjuer utförts hos rektorer och kommun 
där ämnet anses vara intressant och aktuellt.  
 
Många områden kring friskolor har diskuterats, till exempel hur kvalitén på 
undervisningen i de olika skolorna påverkats och om friskolornas framväxt lett till ökad 
segregering. En annan fråga som diskuterats är om alla elever får samma möjligheter till 
en likvärdig skolgång eller om skillnader mellan bra och dåliga skolor kommer att 
förstärkas.  Ingen större diskussion har förts om att skolorna nu blir mer eller mindre 
tvungna att ägna sig åt att utforma mer konkreta handlingssätt för att konkurrera om 
eleverna. 
 
Undersökningen fokuserar på strategiarbetet i olika skolor och hur detta har förändrats. 
En jämförelse ska göras mellan friskolor och kommunala skolor för att se om det finns 
några skillnader i strategiarbetet. Undersökningen inriktar sig på hur de olika skolorna 
försöker attrahera elever att välja sin skola.  
 
Undersökningen och magisteruppsatsen baseras på en enkät och där behöver vi er 
hjälp. Enkäten kommer att förmedlas via denna e-postadress om några dagar som en 
länk och fylls därmed i direkt på webben. Den kommer att registrerar direkt när den är 
ifylld och eftersom enkäten är webbaserad så har tidsåtgången till besvara enkäten 
reducerats drastiskt till uppskattningsvis 5-10 minuter. 
 
Eftersom uppsatsen och dess resultat baseras på den här undersökningen är det av stor 
vikt att vi får in just Ditt svar. Uppgifterna som lämnas kommer att behandlas 
konfidentiellt och bara presenteras i samlad form. 
    
Om ni  har några frågor är ni välkomna att kontakta oss  
 
Med vänliga hälsningar 
  
Kristina Jaldestad              Fredrik Johansson 
013-12 68 11/070-946 00 06         013-14 85 52/070-914 85 89 
krija139@student.liu.se                              frejo438@student.liu.se 
              

Tack på förhand för er medverkan 
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Påminnelse 1 till Rektor/Skolledare 2005-04-14 
 
Hej! 
För 1 vecka sedan kontaktade vi er och ville att ni skulle delta i en undersökning för en 
magisteruppsats. Tyvärr har vi inte erhållit något svar från er. Det är endast er åsikt som 
rektor/skolledare som vi är intresserade av och det är bara ni som behöver svara på 
enkäten. 
 
Undersökningen görs som utgångspunkt för en magisteruppsats inom företagsekonomi 
vid Linköpings Universitet. Studien behandlar skolors sätt att arbeta för att attraherar 
elever i den hårdnande konkurrensen.  
 
Uppgifterna som lämnas kommer att behandlas konfidentiellt och resultaten kommer 
bara att presenteras i samlad form. Enkäten tar uppskattningsvis 5-10 minuter att 
besvara och registreras direkt. Det är bara att följa de anvisningar som anges. Önskar ni 
att ta del av resultatet så skicka en e-post till oss så skickar vi rapporten så snart den är 
färdig. Vi vill gärna ha ditt svar senast onsdagen den 20/4. 
 
Det är för vår undersökning väldigt viktigt att vi får in svaren från er. Utan era svar 
kommer vi inte att kunna få ett tillförlitligt resultat. Vi hoppas att ni tar er tid att besvara 
enkäten  
 
Klicka på länken så kommer du till undersökningen: 
[SurveyLink] 
 
Tack för er medverkan 
 
Fredrik Johansson och Kristina Jaldestad 
Studenter vid Linköpings universitet 
 
Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss! 
 frejo438@student.liu.se       Krija139@student.liu.se  
 070-9148589                      070-9460006 
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Påminnelse 2 till Rektor/Skolledare 2005-04-20 
 
Hej! 
För 2 veckor sedan kontaktade vi er och ville att ni skulle delta i en undersökning. 
Tyvärr har vi inte erhållit något svar från er. Det är endast er åsikt som rektor/skolledare 
som vi är intresserade av och det är bara du som behöver svara på enkäten. 
 
Undersökningen görs som utgångspunkt för en magisteruppsats inom företagsekonomi 
vid Linköpings Universitet. Studien behandlar skolors sätt att arbeta för att attraherar 
elever i den hårdnande konkurrensen.  
 
Uppgifterna som lämnas kommer att behandlas konfidentiellt och resultaten kommer 
bara att presenteras i samlad form. Enkäten består av 35 snabbfrågor och tar endast 5-10 
minuter att besvara och registreras direkt. Det är bara att följa de anvisningar som 
anges. Önskar ni att ta del av resultatet så skicka en e-post till oss så skickar vi 
rapporten så snart den är färdig. Vi vill gärna ha ditt svar senast onsdagen den 27/4. 
 
Det är för vår undersökning väldigt viktigt att vi får in svaren från er. Utan ert svar 
kommer vi inte att kunna få ett tillförlitligt resultat. Vi hoppas att ni tar er tid att besvara 
enkäten  
 
Klicka på länken så kommer du till undersökningen: 
[SurveyLink] 
 
Tack för er medverkan 
 
Fredrik Johansson och Kristina Jaldestad 
Studenter vid Linköpings universitet 
 
Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss! 
 frejo438@student.liu.se    Krija139@student.liu.se  
 070-9148589                   070-9460006 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 7 
Diagram 21 

Diagram 21 - Hur ofta förändrar och uppdaterar ni skolans arbetssätt i att 
attrahera elever till skolan? 
 

73% av de kommunal skolorna ansåg i fråga 18 att en förändring och uppdatering av 

skolans tillvägagångssätt att attrahera elever till skolan utfördes årligen. Från 

diagrammet ovanför tillkännages även att 27% av friskolorna förändrade och 

uppdaterade sitt arbetssätt till varje termin vilket en större andel än för de kommunala 

skolorna och 46% av friskolorna uppdaterade förfaringssättet årligen. 
 

 Förändring och uppdatering av arbetssätt i att attrahera elever 
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Diagram 22 
 
 

Skolan utformar nya sätt 
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Diagram 22 - Anser ni att skolan utformar nya och moderna sätt att attrahera 

elever? 

 
På fråga 22 om skolan ansåg att de utformade nya och moderna sätt att attrahera elever 

svarade 80 % av de kommunala skolorna och 23% av friskolorna att de instämmer till 

viss del. 13% av de kommunala skolorna och 68 % av friskolorna instämde helt på att 

deras skolor utarbetar aktuella och nymodiga sätt att dra till sig elever. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Bilaga 9 

Diagram 23 och 24 
 

Till vilka riktar sig informationen?
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Diagram 23 - Till vilka riktar sig informationen om skolan? 
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Diagram 24 - Till vilket geografiskt område riktar sig informationen? 
 
Diagrammen ovan från fråga 31och 32 visar att informationen om skolan framförallt 

riktar sig till både elever och föräldrar. 75% av kommunala skolorna och 74% av 

friskolorna menade att upplysningen om skolan riktade sig till både elever och föräldrar. 

42% av kommunala skolorna och 58% av friskolorna menade även att informationen 

riktades till alla berörda familjer i deras kommun.  



 

 

Bilaga 10 
Diagram 25 

Diagram 25 - Har skolan någon eller några profilklasser? 
 
Av de skolor som deltog i undersökningen hade på fråga 4 79% inga profilklasser. 35% 

av de kommunala skolorna hade profilklasser och för friskolorna var motsvarande siffra 

endast 4%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Har skolan någon eller några profilklasser?
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Bilaga 11 
Diagram 26 

 

Diagram 26 - Vilken faktor försöker ni lägga fokus påför att den ska bidra till att 
elever väljer er skola? (Markera de alternativ som stämmer in på skolan) 
 

Ur diagrammet och från fråga 28 ovan går det att utläsa att 33% av de kommunal 

skolorna och 42% av friskolorna försöker lägga fokus på vilket arbetssätt skolan 

använder sig av för att attrahera elever till sin skola. Skolorna tycker även att skolans 

rykte är betydelsefullt de kommunala skolorna är det så stor andel som 42% som 

fokuserar på skolan rykte. Endast 16% av friskolorna väljer att fokusera på ryktet. 
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Bilaga 12 
Diagram 27 

 

Diagram 27 - Hur utvecklas arbetet med att attrahera elever i er skola? 
 

Fråga 16 ställdes för att se om det är inre eller yttre faktorer som är viktiga vid 

utvecklingen av sätt att attrahera elever. Arbetet med att attrahera elever i de olika 

skolorna har främst utvecklats menar de olika skolorna (40% av de kommunala 

skolorna och 50% av friskolorna) både genom hänsyn till inre faktorer och yttre 

faktorer.  
 

 

 
 
 
 

Hänsyn till inre och yttre faktorer

0
10
20
30
40
50
60

1 2 3 4 5

1= strategierna tar bara hänsyn till inre faktorer (påverkbara tex. 
skolmiljö, personal) och 5= strategierna tar bara hänsyn till yttre 

faktorer( ej påverkbara tex.  storlek på årskullar, lagstiftning) 

%
Kommunala skolor
Friskolor
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Diagram 28 

 
 

Diagram 28 - Hur sker förändringarna i ert arbete med att attrahera elever till 
skolan? 
 

Fråga 17 visar att förändringarna i arbetet i att attrahera elever till sin skola sker till 

största del (87%) för kommunala skolorna med ständiga och små förändringar och i 

merparten av friskolorna (73%) sker förändringarna på liknande sätt. 
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Diagram 29 
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Diagram 29 - Om ni haft några förändringar i arbetet kring att attrahera elever, 

hur har då dessa kommit till stånd? 
 

Ur diagrammet är det möjligt att uppfatta att större delen av friskolorna (73%) har 

angett i fråga 19 att förändringarna i arbetet med att attrahera elever har skett på eget 

initiativ. I de kommunala skolorna är det en mer jämn spridning men resultatet lutar åt 

att förändringarna skett på eget initiativ. 
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Övriga kommentarer: 
 

Här redovisas kommentarer som respondenterna fick möjlighet att lämna sist i enkäten. 

 

Kommunal skola: Vår skola ligger utanför tätorten varför konkurrensen är ganska låg. 

Skolan håller hög kvalitet varför elever skulle kunna välja skolan om skolskjutsmedel 

hade varit möjliga. Familjer flyttar till orten pga att skolan håller hög kvalitet och att 

huspriserna är lägre. 

 

Friskola: Vi är en 4-9 skola idag. Till Ht-05 är vi en F-9 skola 

 

Friskola: Vi har blivit bättre på att visa oss och vi har föräldrar som sprider gott rykte 

som inte kostar oss något. 
 

 
 


