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1. Inledning 
Att det råder konkurrens om elever mellan olika gymnasieskolor finns det ett flertal 

forskningsrapporter som slår fast. Hur konkurrens påverkar en viss aktör så som en skola, ett 

företag eller en fabrik är svårt att avgöra eftersom konkurrens kan påverka på olika sätt 

beroende på vilken marknad. På de flesta marknader kan konkurrens leda till att företag inte 

längre har råd att vara konkurrenskraftiga och går därmed i konkurs. 

 

Konkurrens är inte endast någonting negativt och leder inte enbart till att företag går i 

konkurs, utan kan enligt Konkurrensverket även leda till en effektivisering av företagens 

resursanvändning. Detta för att kunna hävda sig på den nationella marknaden såsom på den 

internationella marknaden.
1
 Implementerar man konkurrens på skolmarknaden tvingar man 

plötsligt skolorna att effektivisera sitt resursanvändande. Dessutom kan ett möjligt utfall vara 

att lärarprofessionen stärks eftersom alla skolor vill ha de absolut bästa lärarna.  

 

Om ett företag går i konkurs drabbar det främst de anställda genom att de förlorar sina 

arbeten. Konkursen drabbar inte företagets kunder särskilt markant eftersom det då finns 

andra liknande företag som förmodligen kan erbjuda en liknande produkt eller tjänst. Om en 

skola skulle bli tvingad att stänga ner på grund av bristande elevantal skulle det drabba fler 

aktörer än vad ett företags konkurs skulle göra. Därigenom tvingas skolorna att bli mer 

resurseffektiva samt att ta bättre hand om de eleverna som går på skolan. Exakt hur eleverna 

har påverkats av konkurrensen är svårt att avgöra eftersom det inte finns någon forskning som 

påvisar just det. Däremot finns det forskning som visar att eleverna borde bli påverkade 

genom olika faktorer. Hur eleverna faktiskt påverkas och hur eleverna upplever sig ha blivit 

påverkade finns det däremot desto mindre forskning omkring. Skulle eleverna uppleva att 

konkurrensen har negativa effekter på utbildningen skulle detta få förödande konsekvenser för 

svensk utbildningspolitik. Det skulle även i så fall kunna vara en orsak till det sjunkande 

PISA-resultatet. Hur har eleverna påverkats av konkurrensen? Denna metafråga ska 

undersökas i denna uppsats genom att frågan hur eleverna upplever sig ha blivit påverkade av 

konkurrens ska besvaras. 

                                                     
1
 Konkurrensverket (2016), Konkurrens. www.konkurrensverket.se  
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1.1 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur eleverna påverkas av konkurrensen som 

uppstår mellan kommunala och fristående gymnasieskolor. Studien syftar således till att ta 

reda på hur eleverna upplever sig ha påverkats av att konkurrensen mellan gymnasieskolorna 

har uppstått och om eleverna märker av denna konkurrens även efter att de har antagits till sin 

utbildning.  

1.2 Frågeställningar 

 Vad anser eleverna om att konkurrensen numera även finns inom skolverksamheten 

och inte enbart inom kommersiella verksamheter? 

 Hur har konkurrensen mellan gymnasieskolorna påverkat eleverna enligt eleverna 

själva? 

 Hur upplever eleverna att marknadsföringen av skolorna är en del av konkurrensen? 

 Hur stämmer resultatet överens med tidigare forskning? 

1.3 Metod och källdiskussion 
Metoden som använts i denna studie är enkäter. Den främsta anledningen till att enkäter 

valdes som metod är för att det ska finnas en möjlighet att generalisera. Utöver 

generaliserbarheten har en enkätstudie många fördelar i jämfört med till exempel 

strukturerade intervjuer eller fokusgrupper. Enligt Alan Brymans bok Samhällsvetenskapliga 

metoder från 2008 är fördelarna med enkäter större än nackdelarna för denna typ av studie. 

Han pekar speciellt på fördelen att det tar kortare tid att dels genomföra datainsamlingen men 

också att bearbeta datan efter inhämtningen. Det är viktigt eftersom detta examensarbete 

genomförs under en begränsad tidsperiod. Dessutom medför en enkätstudie ingen 

intervjuareffekt som det skulle göra vid fokusgrupper eller strukturerade intervjuer. 
2
  

 

Nackdelar som Bryman nämner är att det inte går att ställa för många frågor eftersom 

respondenterna kan tröttna på att fylla i enkäten. Det går heller inte att ställa en följdfråga till 

en enskild person vid ett intressant svar, eftersom enkäten är anonym och konfidentiell. 
3
 

 

Några andra metoder som skulle vara fullt möjliga att använda sig av istället är fokusgrupper 

eller strukturerade intervjuer. Det största problemet med dessa metoder enligt Bryman är att 

                                                     
2 Alan Bryman, (2008). Samhällsvetenskapliga metoder; s.228f 
3 Ibid (2008). 229f 
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det inte går att generalisera vid denna typ av undersökning. Däremot är det fullt möjligt att 

med dessa metoder genomföra stickprovskontroller och därmed se hur konkurrensen har 

påverkat vissa typer av elevgrupper. Dessutom menar Bryman att vid fokusgrupper måste 

forskaren ta till hänsyn till gruppsammansättningen. Finns det ingen tidigare relation till 

eleverna kan det därför bli svårt att sätta ihop korrekta grupper eller ha ett tätt samarbete med 

elevernas lärare som kan hjälpa till att sätta samman grupper. Det kan även bli problematiskt i 

databearbetningen som sedan riskerar att ta väldigt lång tid. Om flera elever talar samtidigt 

eller om mikrofonen är för långt ifrån en tystlåten elev blir det dessutom en mer komplicerad 

bearbetning. En fördel med fokusgrupper är att intervjuaren kan ställa följdfrågor om det är 

någon deltagare som nämner något intressant. Intervjuaren kan dessutom styra samtalet som 

sker. 
4
 

 

Vid strukturerade intervjuer finns problemet med intervjuareffekt. Vid intervjuer med många 

objekt kan intervjuaren tröttna lite på frågorna och det finns därmed en risk att man ställer 

samma frågor på olika sätt, vilket enligt Bryman kan ge en skevhet i svaren. Fördelen med 

strukturerade intervjuer är att vid intressanta svar kan intervjuaren ställa en uppföljningsfråga 

för att få ut mer information, vilket givetvis inte går vid enkäter. 
5
 

1.3.1 Urval 

Vid genomförandet av enkätundersökningen delades det ut totalt 100 enkäter inom 

Linköpings kommun. Totalt finns det 6343 elever som går på gymnasiet i Linköpings 

kommun, därigenom kan det finnas 6343 olika anledningar till varför de eleverna valde en 

kommunalgymnasieskola eller en friståendegymnasieskola som de valde.
6
 Det skulle vara en 

omöjlighet ur ren tidsaspekt att skicka ut en enkät till samtliga elever. Därför genomfördes det 

som enligt Bryman kallas kvoturval. Kvoterna som valdes ut var "Fristående gymnasieskola" 

och "Kommunal gymnasieskola".
7
 För att inte riskera att avgränsa studien för mycket delades 

enkäten ut till två olika skolenheter inom varje kvot. Största orsaken är att kunna få en mer 

generaliserad bild av hela kommunen istället för enbart en skolenhet ur varje kvot. Det skulle 

leda till ett resultat om hur konkurrensen har påverkat eleverna på just den skolan och få 

samma påverkansresultat.  Därför gjordes ett stickprov på 100 enkäter med totalt 50 enkäter 

                                                     
4 Bryman (2008). 463f 
5
 Ibid (2008). s. 223f 

6 Skolverket, Gymnasieskolan elevstatistik för Läsåret 2015/16 - SIRIS  
7 Bryman (2008). s.197 
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till två olika kommunala gymnasieskolor och totalt 50 enkäter till två fristående 

gymnasieskolor.  Då studien syftar till att ta reda på hur konkurrensen har påverkat var det 

enbart gymnasieelever som går årskurs 1 som fick svara på enkäten. Anledningen var att de 

nyligen gått igenom gymnasievalsprocessen och nu, ett år senare, har kommit in i studierna på 

skolan och har störst chans att märka av påverkan från konkurrensen.
8
 

1.3.2 Etik 

När det gäller forskning som innefattar barn och ungdomar krävs det enligt det vetenskapliga 

rådets forskningscodex att barnet är minst 15 år gammalt och att studieledaren förklarar vilka 

konsekvenser studien kan få för barnet. Uppfyller studieledaren detta krävs det inget medhåll 

från vårdnadshavare, vilket annars behövs. Elever på gymnasieskolans årskurs ett är antingen 

15 år eller 16 år gamla och enkätundersökningen ämnar ta reda på elevernas attityder till 

konkurrens och hur deras upplevelse har varit angående påverkan av konkurrens. Därför krävs 

alltså inte ett godkännande av vårdnadshavande för denna typ av studie eftersom eleverna inte 

kommer att utsättas för några direkta konsekvenser. Därigenom uppfylls informantkravet. 

Utöver detta är undersökningen anonym och konfidentiell för att resultaten och framförallt 

under bearbetningen av datan, inte ska kunna härledas till en enskild elev. 
9
 

1.3.3 Källdiskussion 

I detta examensarbete finns ett flertal externa källor utöver den genomförda enkätstudien. Det 

här avsnittet har för avsikt att redogöra relevans och tillförlitligheten till ett flertal av källorna. 

 

Texten genomsyras av flertalet forskningsartiklar och forskningsverk. Dessa artiklar har 

samtliga blivit publicerade i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter och därigenom 

granskade av utomstående forskare, innan artklarna har blivit publicerade. Om deras 

forskning är sanningsenlig och sann är svårt att avgöra men de går att anse som tillräckligt 

tillförlitliga eftersom de oftast är använda som referenser i andra liknande vetenskapliga 

artiklar.  

 

En av artiklarna som inte är publicerad i en vetenskapligrapport är framtagen av IFAU. IFAU 

står för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering och är ett statligt 

                                                     
8 Bryman (2008). s. 199f 
9 Vetenskapliga rådets forsknings CODEX. Forskning som involverar barn 
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forskningsinstitut under arbetsmarknadsdepartementet. De har till uppgift att utvärdera 

effekter och konsekvenser av arbetsmarknads- och utbildningspolitiken som förs av 

regeringen och ska ligga till grund för riksdagens beslut. En liknande källa till IFAU är 

Konkurrensverket. Konkurrensverket är en statlig myndighet som ska bevaka och utveckla 

konkurrensen inom offentlig upphandling och inom den privata sektorn på regeringens 

räkning. I och med att båda dessa inrättningar är inrättade av staten och ska ligga till grund till 

riksdag och regerings beslut, får dessa anses som tillförlitliga. Dock med tanke på hur 

utbildningsresultatet i Sverige har sett ut med fallande PISA-resultat, finns ett orosmoment 

hur väl de har lyckats utföra sina uppdrag. Det är dock en helt annan fråga som inte tillhör 

denna uppsats karaktär. 

 

En källa som har blivit använd är kvällstidningen Expressen. En kvällstidnings huvudsyfte är 

att granska samhället ur ett kritiskt perspektiv samt att sälja lösnummer. Att ta objektiva 

uppgifter ifrån en kvällstidning kan vara problematiskt och ska helst undvikas i vetenskapliga 

sammanhang (om det inte är en del av syftet) eller granskas kritiskt innan det går att använda 

som källa. Siffrorna som är hämtade därifrån är trovärdiga och enligt liknande mediala forum 

sanna, därav valet att ändå använda en kvällstidning som referens för att kunna stödja en 

annan källa och resonemang. 

1.4 Definitioner 
I denna uppsats kommer vissa ord som går att tolka på olika sätt att florera. För att läsaren ska 

förstå begreppens betydelse kommer dessa att förklaras i följande stycke 

 

Begreppen "huvudman/huvudmän" används på samma sätt som skollagen använder dem.  

Enligt Nationalencyklopedin förklaras begreppet på följande vis: "[...]benämning på den som 

bär huvudansvaret för en verksamhet eller en institution. [...] Huvudmannaskapets exakta 

innebörd varierar. Om annan än staten är huvudman utgår ofta statsbidrag och en annan statlig 

myndighet utövar tillsyn."
10

 Därigenom blir förklaringen till begreppet "Enskilda 

huvudmän/Enskild huvudman": företaget eller personen som äger och förvaltar skolan som 

inte är en kommunal eller landstingsägd gymnasieskola. 

 

                                                     
10

 Nationalencyklopedin; "Huvudman" 
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Konkurrens som begrepp är ganska problematiskt då det finns flera olika förklaringar som 

kommer fram till samma mening. Därigenom kommer konkurrens att användas i enlighet med 

Klas Eklunds definition i hans bok Vår ekonomi från 2013. Han menar att konkurrens är ett 

sätt för kunderna att pressa fram en förbättring av aktörer på en viss marknad. Om kunderna 

är missnöjda med en produkt vänder de sig till företagets konkurrenter nästa gång. Gör 

tillräckligt många konsumenter detsamma går tillslut det första företaget i konkurs om de 

själva inte förbättrar och förfinar sin produkt.
11

 Detta går att översätta till skolmarknaden; om 

inte tillräckligt många elever ansöker till en fristående skola riskerar den skolan att läggas 

ned. Därigenom drabbas även de kommunala skolorna av konkurrensen med eftersom de 

riskerar att ses som olönsamma och ineffektiva om de inte får tillräckligt många elever. De 

lever däremot inte under samma nedläggningshot som fristående skolor lever under. 

1.5 Avgränsningar 
Denna studie är fullt möjlig att genomföra i en mycket större utsträckning än vad som är 

aktuellt i ett examensarbete. Eftersom detta enbart är ett examensarbete om 15 högskolepoäng 

finns inte tiden eller kapaciteten till att genomföra denna typ av studie större än någon enstaka 

kommun. Därigenom kommer studien att genomföras i Linköpings kommun. Orsaken till just 

detta val är av närhetsprincipen, då min studieort är Linköping blev detta mest lämpligt. 

1.6 Bakgrund 
1992 kom friskolereformen som öppnade upp till det fria skolvalet. Det öppnade den tidigare 

slutna statliga skolverksamheten för att låta enskilda huvudmän få bedriva undervisning. Till 

en början var det inga problem eftersom de fristående skolorna hade svårt att etablera sig, men 

under tidens gång etablerades allt fler fristående skolor och skolkoncerner började bildas. I 

och med detta skapades en konkurrens mellan de befintliga kommunala gymnasieskolorna, 

men även mellan de kommunala och de fristående gymnasieskolorna. 

 

Hur den uppkomna konkurrensen har påverkat skolorna har det bedrivits ganska lite forskning 

om. I examensarbetet Konkurrensens påverkan på skolverksamheten från 2015 av Andreas 

Wåhlén och Joakim Carnander slås det fast att konkurrensen har påverkat skolverksamheten 

genom dels att vara en bidragande faktor till betygsinflationen som varade under 1990-talet 

(främst på högstadieskolorna) men även genom att lärarnas professionsstatus har sjunkit. 

                                                     
11

 Klas Eklund (2013), Vår ekonomi; 198f 
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Därigenom skapas det en "jakt" på de bästa lärarna, denna "jakt" bidrar till att öka 

lärarlönerna i samhället eftersom det är främst löner som huvudmännen kan locka lärare med. 

Denna "jakt" är någonting som skulle kunna tolkas positivt eftersom det triggar upp de andra 

lärarnas löner då lärare generellt sätt är lågbetalda i relation till arbetsinsatsen.
12

 

 

Något som är viktigt att ha i åtanke när det gäller konkurrens inom skolverksamheten är det 

som Sara Carlbaum i sin artikel Marknadens misslyckande? Om behovet av utökad kontrollav 

fristående skolor från 2014 kallar för "kvasimarknad", vilket innebär att skolmarknaden inte 

fungerar som en vanlig marknad, där aktörerna lockar konsumenterna med låga priser. Istället 

har man försökt tillämpa ett visst system (marknadssystem) på ett annat redan fungerande 

system (skolsystemet). Problemet är att det inte går att tillämpa marknadssystemet rakt av 

utan det måste anpassas för att sedan kunna tillämpas, därav begreppet kvasimarknad. 

Skolmarknaden kännetecknas av att istället för att erbjuda låga priser för att locka 

konsumenter, försöker de locka med kvalitet och olika inriktningar på undervisningen.
13

 

Kvalitet är någonting som egentligen borde känneteckna hela skolsystemet och enligt 

skollagen ska vara likvärdigt för alla.  

 

Skolan finansieras av den så kallade "skolpengen", där varje elev är värd en bestämd summa 

pengar som huvudmannen får av staten. De enskilda huvudmännen har till skillnad ifrån 

huvudmännen endast rätt till minst 85 % av skolpengen per elev. De sista 15 % är upp till 

varje kommun att själva avgöra om de enskilda huvudmännen skall få. Huvudmännen får 

däremot 100 % av skolpengen per elev.
14

 

 
 

 

 

  

                                                     
12 Andreas Wåhlén & Joakim Carnander (2015), Konkurrensens påverkan på skolverksamheten; passim 
13 Sara Carlbaum & Umeå Universitet (2014), Marknadens misslyckande? Om behovet av utökad kontroll av 

fristående skolor. "Utbildning och Demokrati" s. 41 
14

 Wåhlén & Carnander (2015), s. 9 
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2. Konkurrensens effekter 
Detta kapitel kommer att behandla huruvida eleverna borde ha blivit utsatta för konkurrens 

mellan fristående gymnasieskolor och kommunala gymnasieskolor eller inte enligt tidigare 

forskning.  

2.1 Profilering 

Stefan Lund genomförde 2007 en studie i Växjö kommun med syftet att "diskutera de 

utvecklingstendenser som tagit form inom gymnasieutbildningen i samband med 

kommunaliseringen, friskoleetableringen och elevers ökade valfrihet inom en lokal 

utbildningsmarknad".
15

 Han kommer fram till att skolorna är tvingade att profilera sig på olika 

sätt för att klara av konkurrensen och vara konkurrenskraftig jämte andra gymnasieskolor om 

eleverna. Lund menar att det finns fem olika profileringskategorier: 

Arbetsmarknadsorienterad, Näringslivsorienterad, Akademiskt orienterad, 

Marknadsorienterad och slutligen Pedagogiskt orienterad. Anledningen till att Lund väljer att 

kategorisera skolornas profileringsmöjligheter enligt dessa kategorier är för att synliggöra de 

olika skepnaderna profileringen kan ha inom konkurrensens påverkan på eleverna i val av 

skola. Han menar även på att gymnasieskolor inte enbart behöver använda sig av en 

profileringskategori utan kan använda sig av flera. 
16

        

 

17
Arbetsmarknadsorienterad profilering innebär att skolan erbjuder program som gör eleverna 

efter avslutad utbildning direkt anställningsbar inom en viss yrkesgrupp. Till exempel 

fordonsprogrammet (blir fordonsmekaniker), Bygg- och anläggningsprogrammet (blir 

byggnadsarbetare och snickare), Elprogrammet (blir elektriker) och så vidare. 

 

Näringslivsorienterad profilering innebär att skolan erbjuder studieförberedande program 

med externa aktörer som näringslivsmentorer. Praktik på sin mentors arbetsplats kan 

förekomma och ämnar till att hjälpa eleven att etablera ett näringslivsnätverk. 

 

                                                     
15 Stefan Lund, (2007). Valfrihet och konkurrens; s. 281 
16 Lund, (2007). s. 291 
17 Ibid, (2007). s. 290f 



Andreas Wåhlén  IEI 

 

Examensarbete produktionsuppsats - Samhällskunskap Jan Lindvall 

 
 

12 
 

Akademiskt orienterad profilering innebär att skolan erbjuder sådan pedagogik som 

förbereder eleverna för att fortsätta in i en universitets- eller högskoleutbildning efter avslutad 

gymnasial examen.  

 

Marknadsorienterad profilering innebär att skolan marknadsför sig som vilket företag som 

helst och kan använda sig av olika försäljningsknep så som "Börja på vår skola och få en egen 

bärbar dator". Framförallt marknadsför sig skolan med att kunna erbjuda speciella 

utbildningar. 

 

Pedagogiskt orienterad profilering innebär att skolan präglas av ett starkt elevinflytande där 

eleven förutsätts att vara med och bestämma över sin utbildning.  

 

Även Lisbeth Lundahl, Inger Erixon Arreman, Ann-Sofie Holm och Ulf Lundström 

framhåller i sin bok Gymnasiet som marknad från 2014 att skolorna måste profilera sig för att 

kunna locka till sig elever. Profileringen har främst skett via olika typer av lockelser. 

Lockelserna kan ta form på olika sätt, främst genom materiella ting så som att varje elev får 

varsin dator, möjlighet att ta körkort och gratis gymkort men även upplevelser och utbildning 

genom utlovade resor och speciellt utformade program.
18

 Dessa lockelser fungerar endast på 

de elever som är väldigt osäkra. De allra flesta elever påverkas av någonting helt annat än 

lockelser. Det kan vara skolans rykte, skolans marknadsföring eller den allmänna känslan som 

kan avgöra. Exakt vad som avgör går inte att säga då alla ungdomar har sina anledningar.
19

   

2.2 Marknadsföring 
Att skolorna måste marknadsföra sig för att kunna hävda sig är en ren självklarhet. Däremot 

hur mycket skolorna måste marknadsföra sig och på vilket sätt de ska marknadsföra sig är en 

helt annan fråga som inte är särskilt självklar. Snarare handlar det helt och hållet om hur 

konkurrenssituationen ser ut i just den kommunen.  

 

                                                     
18

Lisbeth Lundahl, Inger Erixon Arreman, Ann-Sofie Holm och Ulf Lundström, (2014). Gymnasiet som 

marknad. s. 156ff 
19

Ibid, (2014). s. 161 
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Tillvägagångssätten att marknadsföra skolan på har givetvis olika effektivitetsgrad. Lundahl 

med flera anser att de mest effektiva sätten att få fram information till potentiella elever är 

"[...]via post, internet, TV, reklamaffischer och olika skolevenemang[...]."
20

  

 

Likaså slår Chika C. Uchendu, Innocent A. Nwafor och Mary G. Nwaneri fast i sin artikel 

Marketing strategies and students enrolment in private secondary schools in Calabar 

municipality, Cross river state, Nigeria från 2014 att de effektivaste sätten för fristående 

skolor att marknadsföra sig är via hög utbildningskvalité, sociala medier, hemsidor, övriga 

mediala forum och via kamraters goda rekommendationer. Fastän denna studie är genomförd i 

Nigeria och till en annan ålderskategori överensstämmer detta med tidigare stycke. Uchendu, 

Nwafor och Nwaneri menar även att de fristående skolorna måste genomföra denna typ av 

marknadsföring eftersom de riskerar att tappa sina ingående elevflöden och eventuella 

sökanden. Skulle den fristående gymnasieskolan tappa sina sökande och då sina elever skulle 

det få förödande ekonomiska konsekvenser för skolan. De menar också på att om detta skulle 

hända en kommunal skola är risken stor att den genomgående höga utbildningsnivån och 

effektiviteten skulle gå förlorad och även där få förödande ekonomiska konsekvenser.
21

  

 

Uchuendu, Nwafor och Nwaneri framhäver även vikten av att arrangera andra skolaktiviteter 

såsom "öppet hus"-kvällar som ett sätt att marknadsföra sig. Genom sådana aktiviteter kan 

skolan visa upp sina lokaler, datorutrustning, bibliotek, idrottsdelar och andra faciliteter samt 

skolans elever. Därigenom kan potentiella elever få kontakt med nuvarande elever för att få 

reda på hur det är att gå på skolan, skolans integritet och liknande.
22

 

2.2.1 Lärarna inom skolans marknadsföring 

Enligt Magnus Frostenssons artikel Läraren som konkurrensmedel från 2011 marknadsförs 

inte lärarna i den utsträckning som de borde göras för att skolorna ska få ett så bra resultat 

som möjligt. Lärarna framhävs endast i några mindre sammanhang och omnämns att de 

vidareutvecklar sig i olika projekt eller är mer elevorienterade i sin undervisning. Frostensson 

menar även att det är ofta kraven på lärarna som lyfts fram och därigenom betonar att 

eleverna har rätt till hög kvalité på undervisningen genom att kunna ställa krav på lärarna 

                                                     
20 Lundahl, Erixon Arreman, Holm, Lundström, (2014). s. 155f 
21 Chika C. Uchuendu, Innocent A. Nwafor och Mary G. Nwaneri, (2015). Marketing strategies and students 

enrolment in private secondary schools in Calabar municipality, Cross river state, Nigeria. s. 222 
22

Ibid, (2015). s. 222 
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istället för särskild kompetens. Dessa slutsatser som Frostensson drar är lika för både 

fristående gymnasieskolor och kommunala gymnasieskolor.
23

 

 

Utöver detta anser Frostensson att lärare får allt mindre tid till deras verkliga arbetsuppgifter 

att undervisa, utan har istället fått mer ansvar av rekryteringen av nya elever. Bland annat 

genom öppet hus kvällar, gymnasiemässor och marknadsföring.
24

  

2.3 Skolans rykte 
En annan faktor som i många fall kan påverka människor att göra vissa val är vad andra 

människor tycker och tänker. Ju fler individer som tycker och tänker om någonting och som 

berättar om sina upplevelser, desto enklare är det för ett rykte att byggas upp. Lundahl med 

flera beskriver i sin undersökning att skolans rykte kan ha en avgörande roll i varför elever 

väljer vissa skolor. Om skolan uttrycker en viss utstrålning kan vissa olika elevgrupper dras 

till den skolan. Enligt författarnas resonemang kan exempelvis vissa skolor ha ryktet att vara 

"lantisskolor" eller "invandrarskolor". Dessa stämplar lockar vissa olika elevgrupper samtidigt 

som de skrämmer iväg vissa andra eftersom de grupperna inte vill förknippas med den sociala 

statusen.
25

 Detta är någonting som sociologen Erving Goffman anser har en avgörande roll 

angående rykten. Han skriver i sin bok Stigma - Den avvikandes roll och identitet från 1963 

att personer, i detta fall blivande elever, ser skolans identitet och skolans befintliga elevers 

sociala identitet, vilket kan frammana de nya eleverna att vilja tillskriva sig samma sociala 

identitet. De befintliga eleverna på skolan anammar en viss social identitet från de äldre 

eleverna som sedan smittar av sig på deras omgivning. Detta i sin tur leder till att skolan får 

ett rykte. Huruvida ryktbarheten för skolan tillskrivs som hög eller låg, alltså som ett positivt 

eller ett negativt rykte, är beroende av trender och skolans tillskrivna sociala och samhälleliga 

status.
26

   

 

En annan undersökning som styrker Lundahl med fleras studie är Ingalill Holmberg och Lars 

Strannegårds Students' self-branding in a Swedish business school från 2015. I en av 

intervjuerna som skedde i den studien undrade författarna varför de eleverna hade valt just 

                                                     
23 Magnus Frostensson (2011), Läraren som konkurrensmedel s. 41f 
24 Ibid, (2011). s. 2 
25 Lundahl, Erixon Arreman, Holm, Lundström, (2014). s. 163f 
26 Erving Goffman, (1963). Stigmna - Den avvikandes roll och identitet. s. 77f 
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den skolan som de hade valt, 79 % av de 26 svarande eleverna svarade att skolans rykte och 

hur välkänt skolans namn var en av huvudorsakerna till deras val av skola.
27

 

2.4 Kritik mot konkurrens inom skolsektorn 
Att konkurrens både kan bidra med positiva och negativa delar på skolvärlden är ganska 

självklart. En negativ faktor som har börjat stiga allt mer och mer är oron som växer hos de 

presumtiva eleverna i samband med valet till gymnasiet. Själva valet i sig är en stor 

stressfaktor över ovisheten om vilket program och vilket gymnasieskola eleven ska få börja 

på. Dels genom att valet till skolan måste bli rätt eftersom det kommer påverka ens 

framtidsutsikter och framförallt de kommande tre åren. Även på ett kortsiktigt plan med att 

antingen stå emot lockelserna eller att välja vilken lockelse som lockar mest. Det kan bidra till 

att elever väljer att byta program eller till och med skola. Samtidigt finns det många elever 

som är skeptiska till dessa lockelser då skolan ska undervisa och ge eleverna kunskap och inte 

materiella ting.
28

 

 

Uppfattningen som Lundahl med flera fick av sin elevundersökning var att de flesta eleverna 

var emot stora marknadsföringskostnader som skolorna tvingas ta till för att synas. Eleverna 

är inte emot fristående skolor per se. Dessa pengar som läggs på marknadsföring hade kunnat 

gå till att rusta upp skolan, renoveringar av lokaler, höja lärarlöner, utveckla undervisningen, 

skolbesök osv. Genom denna konkurrens skapas därmed en kapprustning, dels mellan 

kommunala gymnasieskolor, mellan fristående gymnasieskolor men även mellan kommunala 

och fristående gymnasieskolor. Enligt deras undersökning är eleverna främst skeptiska att 

skattepengar som är avsedda till utbildning går till någonting helt annat än vad de är avsedda 

till. 
29

 

 

Utöver att pengar går, enligt eleverna, till fel sak finns även en viss oro över att fristående 

skolor kan gå i konkurs. Många fristående skolor saknar stora elevantal och blir därmed mer 

beroende av att de måste ha ett jämnt antal elevantal som börjar varje år. Eleverna har blivit 

särskilt märksamma på detta efter att skolkoncernen John Bauer gick i konkurs under 2013. 

Skolkoncernens undergång drabbade 36 stycken gymnasieskolor med sammanlagt 1000 lärare 

                                                     
27 Ingalill Holmberg och Lars Strannegård, (2015) Students' self-branding in a Swedish buisness school. s. 186 
28 Lundahl, Erixon Arreman, Holm, Lundström, (2014). s. 156f 
29 Ibid, (2014). s. 158 
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som blev arbetslösa och 11 000 elever som plötsligt blev skollösa.
30

 Att behöva sättas i en 

sådan situation som elev skapar en stor oro och stress. Det främsta argumentet för att 

konkurrens har haft en positiv påverkan på skolsystemet, som John Bauer-koncernen 

misslyckades med, är att skolorna måste bli mer utvecklingsorienterade och framför allt mer 

resurseffektivare. Då skolpengen följer med eleven oavsett vilket skola denne väljer att gå på. 

Lyckas därmed inte skolan locka till sig tillräckligt många elever är det enligt Stephen J. 

Caldas och Sylvain Berniers studie The effects of competition from private schooling on 

french public school districts in the province of Quebec från 2012 inte konkurrenskraftig och 

därmed inte ekonomiskt hållbart. Skulle det vara ett vanligt företag skulle företaget läggas ner 

utan allvarligare konsekvenser, men i och med att det är en skola eller en skolkoncern får en 

nedläggning förödande konsekvenser. Anledningen till att konsekvenserna blir allvarligare för 

en skola jämfört med ett vanligt företag är att både lärare som arbetstagare och elever 

drabbas.
31

  

 

Konsekvenserna när en skola läggs ner måste därmed beaktas, precis som Caldas och Bernier 

beskriver, att det just är en skola och inte vilket företag som helst. Därmed skapas ett 

komplext problem eftersom de fristående skolorna blir också företag får därmed skolan 

dubbla roller. Utöver att skolan får dubbla roller får också eleverna dubbla roller, både som 

elev men även som konsument då den fristående skolan levererar en tjänst till konsumenterna 

i form av undervisning och utbildning. Även fast staten betalar de enskilda huvudmännen blir 

det ändå eleverna som klassas som konsumenter. Att barn och elever ska klassas som 

konsumenter är Gary Wilkinsson skeptisk till. I hans artikel Marketing in schools, 

commercialization and sustainability: policy disjunctures surrounding the commercialization 

of childhood and education for sustainable lifestyles in England från 2016 menar han att det 

blir en alldeles för stor och onödig press på elever och barn att de ska vara en del av dagens 

konsumtionssamhälle. Dock pekar han även på att det finns alldeles för lite forskning som 

direkt pekar på att det skulle vara skadligt men att den brittiska staten borde utvärdera och 

undersöka hur detta direkt kan påverka barn och elever.
32

 

                                                     
30 Malin Ekman, (2014). Ägarna blev miljonärer - eleverna allt sämre. Expressen.se 
31 Stephen J. Caldas och Sylvain Bernier, (2012). The effects of competition from private schooling on french 

public school districts in the province of Québec. s. 354f 
32 Gary Wilkinsson, (2016). Marketing in schools, commercialization and sustainability: policy disjunctures 

surrounding the commercialization of childhood and education for sustainability lifestyles in England; s. 59 



Andreas Wåhlén  IEI 

 

Examensarbete produktionsuppsats - Samhällskunskap Jan Lindvall 

 
 

17 
 

2.5 Positiva aspekter av konkurrens inom skolsektorn 
Att det finns många kritiska aspekter mot konkurrens har precis tagits upp i det senaste 

kapitlet. Det finns även en hel del positiva effekter av konkurrensen på skolmarknaden som är 

betydligt märkbara för eleverna. 

 

En aspekt som eleverna tydligt kan märka av är vilka typer av lärare som finns på skolan, om 

lärarna är tillräckligt motiverade, om lärarna trivs på skolan och om de får tillräckligt med 

stöd från sina kollegor och skolledningen. En mycket bidragande faktor för att lärarna ska 

känna sig motiverade är lönen. Om flera skolor försöker locka till sig de särskilt duktiga 

lärarna eller lärare som undervisar inom vissa ämnen med en viss lön, måste den befintliga 

skolan där den läraren arbetar på, svara med att erbjuda högre lön om skolan vill ha kvar den 

läraren. Detta är något som Lena Hensvik tar upp i sin artikel Competition, wages and teacher 

sorting: four lessons from a voucher reform från 2010. Hon menar särskilt på att fristående 

skolor skiljer sig ifrån de kommunala skolorna i sitt rekryteringsmönster. De letar efter 

särskilt duktiga lärare, yngre lärare samt lärare som är behöriga inom vissa ämnen. 

Kommunala skolor skiljer sig från de fristående skolorna i att de letar efter de mest 

kvalificerade lärarna.
33

 

 

Anders Böhlmark och Mikael Lindahl fastslår i sin rapport Har den växande friskolesektorn 

varit bra för elevernas utbildningsresultat på kort och lång sikt från 2012 att konkurrensen 

mellan kommunala skolor och friståendeskolor enbart bidragit till en förbättring av 

utbildningsresultaten på kommunnivå. "Vi kan konstatera att en ökning av andelen 

friskoleelever förbättrar både det genomsnittliga utbildningsresultatet i slutet av grundskolan 

och på lång sikt även gymnasiebetyg, universitetsstudier och antal utbildningsår."
34

 

En annan fördel som konkurrensen har bidragit med är att eleverna har fått ökade möjligheter 

till att själva få välja vilken skola de ska börja på. De kan välja en skola som passar dem 

utefter ett flertal parametrar så som skolans läge, vilket program de vill gå, skolans faciliteter, 

skolans rykte, skolans lärare och så vidare. Därigenom söker sig vissa elevgrupper till vissa 

typer av skolor.
35

  

                                                     
33 Lena Hensvik, (2010). Competition, wages, and teacher sorting: four lessons from a voucher reform. s. 29 
34 Anders Böhlmark och Mikael Lindahl, (2012). Har den växande friskolesektorn varit bra för elevernas 

utbildning på kort och lång sikt? s. 27  
35 Lundahl, Erixon Arreman, Holm och Lundström, (2014). s. 155f 
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3. Resultat av enkätstudie 
Hur konkurrenssituationen ser ut i Linköpings kommun är det ingen som vet eftersom 

forskning inte har skett inom detta område. Rent statistiskt sett finns det för läsåret 2015/2016 

totalt 18 stycken gymnasieskolor i Linköpings kommun, varav sex stycken är kommunala och 

tolv stycken är fristående gymnasieskolor.
36

 Jämfört med hur det ser ut i resterande Sverige så 

finns det totalt 1303 gymnasieskolor varav 860 är kommunala eller landstingsägda 

(hädanefter är landstingsägda skolor inräknade i de kommunala skolorna) och 443 stycken är 

fristående gymnasieskolor.
37

  

 

Sett till elevantalet fanns det 6363 elever på gymnasieskolor i Linköpings kommun. Av dem 

gick 4456 elever på kommunala och 1907 elever på fristående gymnasieskolor. I övriga landet 

ser statistiken liknande ut. Totalt sett finns det 323 141 gymnasieelever. Av dem går 239 387 

på en kommunal gymnasieskola och 83 754 elever på en fristående gymnasieskola.
38

   

Ur dessa data kan utläsas att konkurrensen är särskilt påtaglig i Linköpings kommun, jämfört 

med övriga landet eftersom det är ett större snittantal inom Linköpings kommun som går i en 

fristående skola än vad det gör i resterande av landet. 

 

Enkätundersökningen genomfördes i tre delar. Den första delen behandlade hur eleverna 

upplevde konkurrensen innan de gjorde sitt gymnasieval. Del två handlar om hur de upplever 

konkurrensen under sitt första gymnasieår, och när denna enkätstudie genomfördes pågick 

fortfarande valperioden för gymnasievalen vilket kan ge mer intressanta svar. Avslutningsvis 

kommer del tre som tog reda på vad eleverna anser om konkurrens i sin allmänhet och i 

synnerhet konkurrens på skolmarknaden.  

 

3.1 Inför gymnasievalet 
Första delen av enkäten bestod av tre frågor om hur eleverna upplevde konkurrensen innan/i 

samband med att dem började på gymnasiet. 

                                                     
36 Linköpings kommun (2016), "Hitta och jämför gymnasieskolor" 
37 Skolverket (2015), "Tabell 4A - Skolenheter och elever" 
38 Skolverket (2016)  
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3.1.1 Upplevd konkurrens 

Första frågan frågade efter hur mycket eleverna upplevde att konkurrensen mellan skolorna 

(oavsett skolform) var. Eleverna svarade enligt en femgradig skala där fem betydde "mycket 

stor", tre betydde "varken eller" och ett var "mycket liten".  

 

Diagram 1: 

 

 

På denna fråga var bortfallet minimalt med endast fem personer som valde att inte besvara 

frågan eller besvarade frågan på ett otydligt sätt. Samtliga fem kom ifrån fristående 

gymnasieskolor. Av de 95 svarande eleverna upplevde 41 % av eleverna att konkurrensen var 

"varken eller". Från de 41 % av eleverna var 53.8 % ifrån kommunala gymnasieskolor och 

46.1 % från fristående gymnasieskolor.  Endast 17.8 % av eleverna ansåg att konkurrensen 

om dem var "stor" eller "mycket stor", jämfört med att 41 % av eleverna upplevde att 

konkurrensen om dem var "liten" eller "mycket liten".   

 

Kommentarer som endast ett fåtal elever valde att skriva i samband med frågan var att de 

kommunala skolornas elever hade mest märkt av konkurrensen via mer marknadsföring och 

via gymnasiemässan. Samtidigt som de få elever ifrån de fristående skolorna svarade att de 

flesta skolorna var "väldigt på", och väldigt måna om att just den eleven skulle söka till just 

deras skola. Samtidigt som att skolorna var duktiga på att prata gott om sig själva. Både lärare 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

1 2 3 4 5 

A
n

ta
l s

va
ra

n
d

en
 

Svarsalternativen 

Fristående 

Kommunala 



Andreas Wåhlén  IEI 

 

Examensarbete produktionsuppsats - Samhällskunskap Jan Lindvall 

 
 

20 
 

och äldre elever som var på plats då de "nya" (de besvarande eleverna) var på plats för att 

ställa frågor.  

3.1.2 Orsak till val av skolform 

Den andra frågan i den första delen besvarades i form av fritextsvar. I denna rubrik kommer 

de svaren som förekom flest gånger att presenteras. 

 

Hos de fristående gymnasieskolornas elever var majoriteten av anledningarna till att de valde 

just den skolan och skolformen att den skolan framställde sig bäst, men även att de inte 

brydde sig om det var en fristående gymnasieskola eller en kommunal gymnasieskola. 19 

elever svarade det första presenterade alternativet och 16 elever det senare alternativet.  

 

Sett till de kommunala elevernas svar är det enda liknande alternativet att de inte tänkte på 

vilken skolform den valda skolan hade. Dock kom det alternativet endast på en tredje plats 

med tio svarande elever. Den främsta anledningen till att de kommunala eleverna valde just en 

kommunal gymnasieskola var att de ansåg att kommunala skolor, i allmänhet, var bättre än 

fristående skolor. Några av de 16 svarande skrev att det var på grund av tidigare erfarenheter 

och några av anledningen att de ansåg att det "bara var så". Den näst främsta anledningen var 

att eleverna kände en oro om att en fristående skola kan komma att stängas ner på grund av 

konkurs eller av andra anledningar. Elva elever ansåg att det därigenom var ett problem att ha 

denna oro och att fördelarna med att gå en kommunalskola därmed vägde tyngre än fördelarna 

hos fristående skolor.  

 

Endast ett fåtal av eleverna valde sin skola utefter hur deras kamrater valde, skolans rykte 

eller att fristående skolor ansågs ha ett större elevfokus på grund av ett mindre elevantal.  
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3.1.3 Faktorer som kan påverka i konkurrenssammanhang 

Efter att eleverna själva fick motivera sitt val av skolform och skola fick de poängsätta ett par 

faktorer som kan påverka elevernas val. Poängsystemet fungerade med att 4 betydde "Mycket 

viktigt", 3 betydde "Viktigt", 2 betydde "Inte så viktigt" och slutligen 1 "Oviktigt".  

 

Diagram 2: 

 

 

Bortfallet på denna fråga blev väldigt olika. På kategorierna "varje elev får varsin dator" och 

"utlovade resor" var bortfallet 18 elever respektive 17 elever. På övriga kategorier var 

bortfallet endast åtta elever. Bland bortfallen fanns en symmetri i de bortfallna svaren. De 

ovan nämnda övriga kategorierna hade ett bortfall på sex fristående gymnasieelever och två 

kommunala gymnasieelever. Medan kategorin "varje elev får varsin dator" var bortfallet sju 

fristående gymnasieelever och elva kommunala gymnasieelever.  
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Majoritetssvaren bland båda skolformernas elever var att "duktiga lärare" var mycket viktigt, 

att "lokalerna är bra" var viktigt, att "varje elev får varsin dator" och "utlovade resor" inte var 

så viktigt när eleverna valde till gymnasiet. Däremot är det fler än tre gånger så många 

kommunala gymnasieelever som anser att skolans rykte är mycket viktigt än vad fristående 

gymnasieelever anser. Det var ändå 21 fristående gymnasieelever som tyckte att skolans rykte 

var viktigt, till skillnad från de 16 kommunala gymnasieelever som höll med. Den markanta 

skillnaden är att det var 14 fristående gymnasieelever som ansåg att skolans rykte inte var så 

viktigt, vilket endast nio kommunala gymnasieelever höll med om. En annan markant skillnad 

i resultatet var att 13 kommunala gymnasieelever ansåg att kategorin "varje elev får varsin 

dator" var viktig medan endast fem fristående gymnasieelever höll med. Bland de fristående 

gymnasieeleverna ansåg 16 stycken att det var oviktigt medan endast en kommunal 

gymnasieelev höll med.  

3.2 Första året på gymnasiet 
Andra delen i enkätundersökningen består av två separata frågor med varsin tillhörande 

följdfråga, följdfrågan är baserad på hur de svarade på respektive huvudfråga. 

3.2.1 Upplevd konkurrens påverkan i undervisningen 

Den första frågan i den andra delen ämnar ta reda på om eleverna har blivit påverkade av 

konkurrensen på bekostnad av undervisningen. Genom att lärarna tänker mer på 

marknadsföring, är mer stressade under gymnasievalperioden och så vidare. Eleverna kunde 

besvara frågan genom tre alternativ; "Ja, på lärarna", "Ja, på hela skolan" eller "Nej, inte alls". 

Utfallet blev som följande: 
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Diagram 3: 

 

 

Bortfallet på denna fråga var tyvärr märkbart. Totalt sett valde 86 av 100 elever att besvara 

frågan, dyks det djupare i frågan var det endast 40 elever från fristående gymnasieskolor och 

46 elever från kommunala gymnasieskolor som valde att besvara frågan. 

 

Här är det 72 % av eleverna som inte upplever att konkurrensen har påverkat i 

undervisningen, 58 % av dessa elever var ifrån kommunala gymnasieskolor och 41.9 % av 

dessa elever var ifrån fristående gymnasieskolor. Däremot är det fler elever på fristående 

gymnasieskolor som anser att det faktiskt märkts av i undervisningen på olika sätt. Totalt sett 

tyckte 27.9 % av eleverna att de märkts av i undervisningen. Av dessa ansåg 50 %, samtliga 

från fristående gymnasieskolor, att det märktes av på hela skolan och 8 % var fristående 

gymnasieelever ansåg att det märktes på lärarna. I jämfört med elever på de kommunala 

gymnasieskolorna där 25 %, av den totala mängden elever som svarade ja, ansåg att det 

märkts på hela skolan. 16 % var kommunala gymnasieelever som ansåg att det märkts på 

lärarna. 

 

Följdfrågan som tillhörde denna fråga skulle enbart besvaras av de som hade svarat jakande 

på föregående fråga. Frågan bad de eleverna att besvara mer utförligare på vilket sätt de hade 

upplevt att det påverkat undervisningen. Här beskrev eleverna ifrån de fristående 
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gymnasieskolorna att de kunde om de ville vara med i en marknadsföringsgrupp, som skulle 

arbeta med att marknadsföra skolan. Exakt hur detta påverkar undervisningen framgår inte ur 

svaren. Däremot är det flera som beskriver att om de kan tänka sig att ställa upp och 

representera skolan vid olika tillställningar bjuds de på pizza och/eller fika som gengäld av 

skolan. 

 

Angående öppet hus är det flera som anser att det är ett väldigt stort fokus på det ifrån lärarnas 

sida, dels att det pratas om det men även att eleverna ofta bjuds in till att delta för att 

representera skolan. 

 

Eleverna ifrån kommunala skolor märkte av konkurrensen på andra sätt. Där var främsta 

påtagligheten att det hela tiden pratades i goda ord om skolan. Till skillnad från de fristående 

skolorna märkte de kommunala eleverna att skolan vid jämna mellanrum gästas av yngre 

elever som är där för att se hur skolan ser ut. Ett fåtal märker att lärarna tänker allt mer på 

öppet hus, däremot ansåg de att skolan blir mer tillfixad under våren. Huruvida det hänger 

samman med öppet hus eller ej framgick inte ur datan. 

3.2.2 Upplevd konkurrens påverkan 

Sista frågan i den andra delen hade för avsikt att eleverna skulle vara lite mer generella och 

fylla i om de på något sätt har påverkats av konkurrensen mellan skolor under deras första år 

på gymnasiet.  

 

Diagram 4: 
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Till skillnad från tidigare diagram var bortfallet endast nio personer som inte besvarade 

frågan. Totalt besvarades den av 91 elever där 44 av eleverna från fristående gymnasieskolor 

och 47 av eleverna var från kommunala gymnasieskolor. 

Som diagrammet visar var det lika stora delar elever från kommunala och fristående 

gymnasieskolors elever som kände att konkurrensen har påverkat de under deras första 

gymnasieår. Totalt 13 % av eleverna varav 50 % av eleverna var ifrån varje skolform. 

Däremot var 86.8 % av eleverna eniga om att de inte hade blivit påverkade av konkurrens. Av 

de 86.8% av eleverna var 48 % av eleverna ifrån fristående gymnasieskolor och 51.8 % av 

eleverna ifrån kommunala gymnasieskolor.  

 

Tanken med frågan var att försöka ta reda på om eleverna hade upplevt konkurrens på något 

annat sätt än vad som tidigare hade frågats om, därigenom ombads de som svarade jakande att 

beskriva hur de hade upplevt konkurrensen. Ingen av de 13 % "Ja"-svarande eleverna valde 

att besvara följdfrågan som efterfrågade på vilket sätt eleverna har blivit påverkade av 

konkurrensen. Därmed utgår frågan på grund av bortfall. 

 

3.3 Elevers syn på konkurrens 

Avslutningsvis är en intressant aspekt för denna studie att ta reda på vad eleverna egentligen 

anser om konkurrens. Beroende på om eleverna generellt sett är starkt för eller starkt emot 

konkurrens i allmänhet och i skolvärlden kan deras svar komma att få en viss karaktär i deras 

tidigare svar. Likt det förra avsnittet kännetecknas detta avsnitt av enkätundersökningen av 

två huvudfrågor och två tillhörande följdfrågor. Däremot är följdfrågorna av mer motiverande 

karaktär. 

3.3.1 Elevers syn på konkurrens mellan kommunala och fristående gymnasieskolor 

Denna fråga eftersökte vad eleverna tycker omkring konkurrens om eleverna mellan 

kommunala och fristående gymnasieskolor. Likt svarssättet i 3.1.1 fick eleverna svara enligt 

en femgradigskala där fem betydde "Bra", tre betydde "Varken eller" och avslutningsvis ett 

betydde "Dåligt". 
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Diagram 5: 

 

 

Vid hopräkning av antal svaranden i diagrammet märks det att bortfallet blev tio elever. 70 % 

av de tio eleverna var ifrån fristående gymnasieskolor och 30 % ifrån kommunala 

gymnasieskolor. 

 

Av de 90 eleverna som valde att svara, svarade 67.7 % av eleverna att konkurrens mellan 

kommunala och fristående gymnasieskolor är varken bra eller dåligt. Av de eleverna var lite 

fler än hälften (55.7 %) av eleverna ifrån fristående gymnasieskolor och 44.2 % av eleverna 

kommer ifrån kommunala gymnasieskolor. När vi kommer till de eleverna som var positiva 

till konkurrens mellan skolformerna var det totalt 16 % av de svarande, utav dem var 

kommunala gymnasieeleverna dubbelt så många till antal än vad de fristående 

gymnasieeleverna var till antal. Rättare sagt tio mot fem. 12 % utav de svarande var negativt 

inställda till konkurrens mellan skolformerna. Även här är det dubbelt så många kommunala 

gymnasieelever än fristående gymnasieelever. Här var det tio mot fem. 

 

På följdfrågan som följde om varför eleverna hade svarat som de gjorde svarade majoriteten 

att skolorna som befarar konkurrens pressar varandra till att bli bättre än sina konkurrenter på 

marknaden. Detta kunde i sig vara dels positivt men kunde även vara både positivt och 

negativt enligt eleverna själva. 
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3.3.2 Behövs konkurrens? 

På enkätundersökningens avslutande fråga ombads eleverna att fylla i sina åsikter om 

konkurrens behövs på alla marknader, inklusive i skolvärlden, eller om konkurrens räcker på 

alla andra marknader. Eleverna fick svara enligt svarsalternativen "Ja det behövs", "Nej det 

behövs inte" eller "Nej, konkurrens behövs inte på någon marknad". 

 

Diagram 6: 

 

 

Inom den sista frågan var bortfallet 14 elever som inte besvarade frågan. Av de 14 eleverna 

var 57.1 % fristående gymnasieelever och 42.8 % var kommunala gymnasieelever.  

 

Enligt diagrammet var det lika många elever som var positiva till konkurrens inom 

skolvärlden som var negativa till konkurrens, både inom skolvärlden och till konkurrens 

överlag. Även om siffrorna betas ner och jämförs mellan kommunala gymnasieelever och 

fristående gymnasieelever var det lika många positiva som det var negativa. Alltså var det  

51 % kommunala gymnasieelever och 47 % fristående gymnasieelever som var positiva till 

konkurrens mellan skolorna om eleverna. 44 % av det totala antalet elever ansåg att 

konkurrens inte behövs inom skolvärlden. Slutligen var det 5.8 % av eleverna som ansåg att 

konkurrens inte behövs på någon marknad överhuvudtaget. Av de 5.8 % var 60 % kommunala 

gymnasieelever och 40 % fristående gymnasieelever.   
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Den sista frågan som behandlade om varför eleverna hade svarat som de gjorde, svarade 

majoriteten av de som svarade att konkurrens behövdes. Att konkurrens behövs för att kunna 

få skolorna att utvecklas till det positivare och snabbare genom att få känna av pressen. Av de 

som svarade att konkurrens inte behövs inom skolmarknaden pekades den främsta 

anledningen ut att det är onödigt att ha konkurrens om något där alla elever ska ha samma 

undervisning och alla skolor ska ge likvärdig undervisning.  
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4. Diskussion 

4.1 Val av gymnasieskola 
Resultatet av enkätundersökningen var tämligen intressant. Enligt de tillfrågade eleverna 

upplevde 41 % av samtliga att konkurrensen om dem inför gymnasiet var mycket litet eller 

litet. Det fanns ingen märkbar skillnad om de gick en fristående gymnasieskola eller en 

kommunal gymnasieskola. Likaså var det 41 % av samtliga elever som tyckte att 

konkurrensen var varken låg eller hög. Däremot av de 17 % som ansåg att det var en hög eller 

en mycket hög konkurrens om dem, var det dubbelt så många elever från fristående 

gymnasieskolor än kommunala gymnasieskolor som ansåg att det var en hög konkurrens om 

dem. Att eleverna från de fristående skolorna skulle uppleva sig själva vara mer 

konkurrensutsatta än elever från kommunala skolor är någonting som skulle kunna bero på att 

de fristående skolorna är mer pressade av att varje år få in en viss mängd i elevantal inför 

varje läsår. Om en kommunal gymnasieskola plötsligt skulle få sjunkande elevantal skulle det 

under första året inte vara lika förödande som för en fristående gymnasieskola, eftersom 

kommunen alltid kan tillgodose en av sina egna gymnasieskolor med mer pengar under en 

viss period. Skulle det sjunkande elevantalet fortsätta skulle det däremot bli en större fråga 

som kan få allvarliga konsekvenser för skolan i sig. Om en fristående gymnasieskola inte får 

in det elevantal som de önskar finns det en övervägande risk att skolan går i konkurs. Även 

här skulle nog den fristående skolan klara av första året rent ekonomiskt, givetvis helt 

beroende på om skolan har gott om kapital, men skulle behöva vidta vissa besparingsåtgärder. 

Skulle det sjunkande elevantalet fortsätta blir risken för konkurs alldeles för stor.  

 

Precis det som tidigare stycke anger hände för John Bauer-koncernen för ett par år sedan. 

Koncernen hade börjat urholkas på kapital vilket ledde till att skolorna missköttes och 

eleverna började undvika att söka sig till koncernen. Detta ledde slutligen att John Bauer blev 

tvingade att gå i konkurs och plötsligt stod väldigt många elever mitt i terminen utan 

utbildningsplats. Genom ovanstående resonemang är det tänkbart att de fristående skolorna 

måste vara mer aggressiva i sin marknadsföring för att locka till sig elever för att inte riskera 

att få ett sjunkande elevantal. 

 

Det var även fyra gånger så många från kommunala gymnasieskolor som ansåg att 

konkurrensen var mycket hög om dem. Det som går att avläsa ur dessa data är att eleverna 
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knappt märkte av konkurrensen. Detta kan även styrkas med vad eleverna under 3.1.2 beskrev 

om varför de valde den skolan de valde. Många av eleverna som svarade hade inte tänkt på (i 

samband med valet) om skolan var en kommunal gymnasieskola eller fristående 

gymnasieskola. Däremot finns det skillnader i elevernas anledning till deras val av skola och 

därmed skolform. Hos de fristående gymnasieeleverna var anledningen att de valde en 

fristående gymnasieskola för att just den skolan lät bäst och skulle därmed passa deras behov 

bättre än någon annan skola. Bland de kommunala gymnasieeleverna fanns det ett 

orosmoment och ett visst förakt för de fristående gymnasieskolorna. Argumentet om att de 

kommunala gymnasieskolorna är bättre än de fristående gymnasieskolorna går inte att konkret 

bevisa. Dels behöver det definieras på vilka områden kommunala gymnasieskolor skulle vara 

bättre inom. Någonting som går att motbevisa det argumentet med är att Wåhlén och 

Carnander slog fast att kommunala gymnasieskolor och fristående gymnasieskolor sätter lika 

mycket rättvisa som felaktiga betyg i relation till elevernas resultat på nationella proven. 

Således går det att konstatera att det inte är någon skillnad på betygsättningen av eleverna.
39

 

Eftersom både fristående gymnasieskolor och kommunala gymnasieskolor måste följa 

Skolverkets fastslagna kursplaner och läroplaner är därmed också kunskapsstoffet reglerat. 

Huruvida skolformerna lär ut rätt kunskapsstoff går inte att kontrollera mer än de nationella 

proven. Detta är något som kan verka ganska självklart men som belyses av 

Friskolekommitténs betänkande till riksdagen i Friskolorna i samhället från 2013 som 

dessutom stöds av Skollagen. Betänkandet belyser att all utbildning ska vara likvärdig i hela 

Sverige oavsett vilken socioekonomisk bakgrund eleverna har, men även oavsett vilken 

kommun eller skolform eleverna går i.
40

 

 

Ett argument som även styrks utav flera forskare är elevernas oro om att en fristående 

gymnasieskola kan komma att läggas ner. Precis som tidigare nämnt det som hände med John 

Bauer-koncernen för snart tre år sedan och som fick förödande konsekvenser för många 

ungdomar och för personalen. Caldas & Bernier och Wilkinsson nämner detta och är 

därigenom kritiska till att eleverna ska behöva vid en såpass låg ålder behöva känna en sådan 

oro över att deras skola hotas av nedläggning. Huruvida detta kan påverka studieron är det 

ingenting som har forskats på. Däremot står det klart att de fristående gymnasieskolorna 

                                                     
39 Wåhlén och Carnander, (2015). s. 45 
40 Friskolekommittén, Riksdags betänkande, (2013). Friskolorna i samhället. s. 56f  
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tappar vissa elevgrupper just på grund av den oron om nedläggning. Därigenom måste de 

fristående gymnasieskolorna bredda sin rekrytering av elever.       

 

Både Lund och Lundahl med flera skriver att det är viktigt för skolorna att profilera sig för att 

kunna locka elever att börja på skolan. Dock råder här en diskrepans i hur skolorna ska 

profilera sig. Lund menar att det effektivaste är att nå kärnan i skolan och profilera sig via 

olika möjligheter så som att erbjuda en mentor i näringslivet, pedagogik inriktad mot 

universitet & högskoleförberedande elever, marknadsorientering i form av direkta lockelser 

eller ett starkt elevinflytande. Samtidigt som Lundahl med flera menar att det är mer 

effektivare, och framförallt vanligare bland skolor, att erbjuda direkta lockelser exempelvis i 

form av att varje elev får varsin dator, resor, möjlighet att ta körkort eller specialutformade 

program. Ytterligare en diskrepans råder vid jämförelse av vad forskningen menar och vad 

eleverna faktiskt anser är viktigt. Enligt denna studies enkätundersökning ansåg nästan 

samtliga elever att den viktigaste lockelsen en skola kan försöka locka med är duktiga lärare. 

den kategorin är ingenting som varken Lund eller Lundahl med flera nämner som en möjlig 

marknadsförings möjlighet. Frostensson däremot anser att skolorna inte använder lärarna som 

ett konkurrensmedel på det sättet som skulle vara fullt möjligt. I hans undersökning av skolors 

marknadsföring valde 90 % av de undersökta skolorna att inte lyfta fram sina lärare och 

ungefär 75 % av de undersökta skolorna kommenterar inte ens sin kompetens nivå hos sina 

befintliga lärare.
41

  

 

70 % av de tillfrågade kommunala gymnasieeleverna ansåg att skolans rykte var mycket 

viktigt eller viktigt. Till skillnad ifrån de fristående gymnasieeleverna där 61 % ansåg att det 

var mycket viktigt eller viktigt. En intressant aspekt är att av de fristående gymnasieeleverna 

som ansåg skolans rykte som mycket viktigt eller viktigt ansåg majoriteten av dem, närmare 

77 %, att det endast var viktigt. Till skillnad från de kommunala gymnasieeleverna där 52 % 

ansåg att det var mycket viktigt och 48 % att det var viktigt. Åsikten om att skolans rykte inte 

var så viktigt eller oviktigt ansåg 38.6 % av de fristående gymnasieeleverna och 29 % av de 

kommunala gymnasieeleverna. Härigenom syns en liten förskjutning till att skolans rykte är 

mer viktigare bland de kommunala gymnasieeleverna än hos de fristående gymnasieeleverna. 

                                                     
41 Frostensson, (2011). s. 41 
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Även att skolan hade bra lokaler ansågs vara viktigt bland totalt 57 % av samtliga svarande 

elever, lika antal fristående gymnasieelever som kommunala gymnasieelever. 

 

Dessa direkta lockelser som Lundahl med flera menar är viktiga skiljer sig ifrån vad eleverna 

anser ha en stor konkurrenspåverkan. Att eleverna får varsin dator eller utlovade resor ansågs 

av totalt 67 % respektive 80 % av samtliga svaranden att det inte var så viktigt eller till och 

med oviktigt. När det gäller utlovade resor var det ungefär lika stor andel fristående 

gymnasieelever som kommunala gymnasieelever som delade den åsikten. Däremot fanns det 

fler kommunala gymnasielever än fristående gymnasieelever som var något mer positiva till 

att varje elev skulle få varsin dator. Dock handlade det enbart om åtta fler elever vilket gör att 

huvudresultatet ändå visar att eleverna inte anser det som särskilt viktigt. 

 

Den sista aspekten som Lund nämner är en genomgående profilering. Eleverna på de 

fristående gymnasieskolorna ansåg det mer viktigare med speciellt utformade program än vad 

de kommunala gymnasieeleverna ansåg. Bland de fristående gymnasieeleverna ansåg 69.7 % 

att det var mycket viktigt eller viktigt och 30.2% att det inte var så viktigt eller oviktigt till 

skillnad från de kommunala gymnasieeleverna där 57 % av eleverna ansåg det vara mycket 

viktigt eller viktigt och 42 % som inte så viktigt eller oviktigt.    

 

Ovanstående resultat genomsyras av en diskrepans mellan enkätundersökningen och vad 

forskningen antyder. Forskningen tyder på att eleverna mer väljer gymnasieskola och 

gymnasieform utefter vilken typ av lockelse skolan kan erbjuda eller hur skolans rykte är. 

Enkätundersökningen visar på att eleverna istället väljer den skola som kan erbjuda bäst 

undervisning och utbildning utefter deras behov. Skolans rykte däremot kunde ha en 

avgörande faktor hos de kommunala gymnasieeleverna samtidigt som speciellt utformade 

program kunde ha en avgörande faktor hos de fristående gymnasieeleverna. 

4.2 Upplevd konkurrens påverkan under första året 
Under elevernas första år på gymnasiet ansåg 27.9 % av eleverna att konkurrensen mellan 

kommunala gymnasieskolor och friståendegymnasieskolor hade fortsatt att påverka de i 

undervisningen. Det främsta sättet som de eleverna hade märkt av konkurrensen var att de 

hade blivit ombedda att delta i marknadsföringsgrupper på skolan. 

Marknadsföringsgruppernas uppgift är att locka till sig nya elever till skolan, främst via öppet 
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hus-kvällar. Deltog eleverna på öppet hus kvällar blev de erbjudna pizza eller fika. Detta är 

koherent med vad Uchuendu, Nwafor och Nwaneri menar att öppet hus-kvällar är viktigt för 

skolorna för att locka till sig nya elever. Även Goffman menar att det därigenom är viktigt för 

skolorna att visa upp befintliga elever för att lyckas få nya elever att kunna skapa en social 

identitet som de nya eleverna kan känna en tillhörighet i och snabbt vid terminsstart kunna 

tillskriva sig. 

 

Vid en mer direkt riktad fråga om de på något sätt hade blivit påverkade av konkurrensen 

mellan skolformerna (utöver undervisningen) svarade 86.8 % av samtliga elever nej. Av de 

86.8 % var eleverna överens, ungefärligt lika stor andel fristående gymnasieelever som 

kommunala gymnasieelever.  Att det är en stark majoritet av eleverna som inte har blivit 

påverkade under deras första år av den pågående konkurrensen är något som förbryllar 

forskningen. Enligt tidigare forskning borde i teorin eleverna märka av konkurrensen på ett 

mer märkbart sätt. Dels med tanke på Lunds olika profileringar; Lundahl med fleras lockelse 

aspekt; Uchuendu, Nwafor och Nwaneris och Frostenssons tankar om öppet hus och 

Skolverkets rapport Konkurrensen om eleverna från 2010 om att elevers resultat sakta men 

säkert har ökat.
42

  

4.3 Elevers inställning till konkurrens 

Den avslutande delen i enkätundersökningen behandlade vad eleverna generellt sett anser om 

konkurrens i allmänhet men även om konkurrens i skolvärlden mellan skolor. Den mest 

markanta skillnaden var av andelen positiva till konkurrens mellan kommunala 

gymnasieskolor och fristående gymnasieskolor och om konkurrens inom skolvärlden 

verkligen behövs. 16 % av eleverna var positiva till konkurrens mellan skolformerna 

samtidigt som 50 % av eleverna ansåg att konkurrens behövs inom skolmarknaden. Denna 

skillnad är ytterst intressant, och en möjlig tanke skulle kunna vara att eleverna anser 

konkurrensen som nödvändig. Eleverna behöver inte vara positivt inställda till den men 

accepterar att konkurrensen kan vara bra och nödvändig. 

 

44.2 % ansåg att konkurrens mellan skolformerna varken är bra eller dåligt samtidigt som 

44% ansåg att konkurrens inte behövs på skolmarknaden. Att de fristående gymnasieeleverna 

                                                     
42 Skolverket (2010). Konkurrensen om eleverna. s. 76 
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skulle vara mer positiva till konkurrens än vad de kommunala gymnasieeleverna är en tanke 

som skulle kunna vara fullt möjligt eftersom de själva kan ha dragit nytta av konkurrensen. 

Detta är något som i och med denna undersökning går att falsifiera. Snarare anser fler 

gymnasieelever att konkurrensen kan gynna gymnasieskolorna till att pressa varandra till att 

utvecklas. Samtidigt som det är fler kommunala gymnasieelever som anser att konkurrens 

mellan skolorna är dåligt och i vissa fall kan klassas som "onödigt".  

 

Sett till hur eleverna enbart anser om konkurens inom skolvärlden är det exakt 50 % av 

samtliga elever som anser att det behövs som att det inte behövs. Av de negativa 50 % är det 

5.8 % som anser att konkurrens inte behövs alls på någon marknad. 

 

Genom detta resultat går det att konstatera att eleverna är splittrade i om konkurrens är bra 

eller dåligt inom skolsektorn. Det går tydligt att urskilja att de flesta elever anser att 

konkurrens mellan skolor varken är bra eller dåligt men nödvändig. 
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5. Sammanfattning och slutsats 
Detta examensarbete syftar till att ta reda på hur eleverna påverkas av konkurrens mellan 

kommunala gymnasieskolor och fristående gymnasieskolor. Det syftar även till att ta reda på 

hur eleverna upplever sig ha blivit påverkade. Allt detta i relation till hur tidigare forskning 

anser hur eleverna har blivit konkurrensutsatta. Resultatet av examensarbetet är att eleverna 

sällan har upplevt att de har blivit påverkade av konkurrens. Har de blivit påverkade har det 

inte påverkat dem i en negativ aspekt utan det enbart funnits med i bakgrunden av deras val. 

Forskningen pekar däremot i en annan riktning. Forskningen menar att eleverna är mycket väl 

medvetna om konkurrenssituationen och tar tillvara på den genom att göra välgenomtänkta 

val. Enligt en undersökning genomförd i Umeå kommun är eleverna väl medvetna om 

konkurrenssituationen men att de inte använder den till full nytta. I diskrepans till den studien 

hävdar denna studie i Linköpings kommun att eleverna är medvetna att konkurrensen om dem 

existerar men att eleverna inte känner sig särskilt påverkade av den. Däremot fanns det inte 

tillräckligt med tid för att kunna genomföra en lika djupgående undersökning som den i 

Umeå. Huruvida konkurrenssituationen ser olika ut i dessa kommuner är fullt möjligt men det 

är ingen som vet.  

 

Skolorna har enligt undersökningen satsat på att marknadsföra sig på fel sätt. Istället för att 

lyfta fram skolans duktiga lärare och skolans lokaler har skolorna istället satsat på olika typer 

av profileringar. Dels profileringar som genomsyrar hela skolan som Lund beskriver, men 

även profileringar med lockelser som Lundahl med flera beskriver. Dessa lockelser handlar 

om att erbjuda eleverna kortsiktiga lockelser så som att eleverna får varsin dator, utlovade 

resor, gymkort och så vidare. Frostensson däremot menar att skolorna måste se över sin 

marknadsföringsstrategi och satsa mer på att framhäva lärarna och deras kompetens istället 

för att försöka profilera sig. Detta är i koherens med vad eleverna ansåg som det viktigaste när 

de valde gymnasieskola. Samtliga elever, oavsett vilken typ av skola de hade valt, var rörande 

överens om att det var lärarna som var det absolut viktigaste som avgjorde vilken skola de 

skulle börja på. Som nästa anledning var det skolans lokaler och faciliteter som var 

avgörande. Lokalerna var inte lika avgörande som lärarna men hade fortfarande en viktig 

betydelse. 

 

Undersökningen visar även på att begreppet "konsument" numera har förskjutits till att även 

innefatta elever eftersom skolorna numera erbjuder en tjänst i form av undervisning där 



Andreas Wåhlén  IEI 

 

Examensarbete produktionsuppsats - Samhällskunskap Jan Lindvall 

 
 

36 
 

producenterna är skolorna. Detta är något som både Wilkinsson och Caldas & Bernier är 

kritiska till. Den största anledningen till att de är kritiska är att eleverna riskerar att känna en 

stark oro att produkten de konsumerar (undervisningen) ska komma att försvinna och läggas 

ner. Vilket kan hända när som helst på en vanlig marknad, men eftersom detta är en 

"kvasimarknad" finns risken att eleverna plötsligt står utan en verksam skola mitt under sin 

undervisningsperiod. Eleverna som börjar på en kommunal gymnasieskola är särskilt oroliga 

över detta och anger denna oro som en av anledningarna till att de valde en mer säkrare 

skolform som kommunala gymnasieskolor väl är. Det som däremot säger emot elevernas oro 

på denna punkt är att lika stora delar av fristående gymnasieelever och kommunala 

gymnasieelever är positiva till konkurrens mellan skolorna. Skulle man enbart följa elevernas 

oro borde det resultatet se annorlunda ut, i så fall borde fler kommunala gymnasieelever vara 

negativt inställda till konkurrens mellan skolor. Av samtliga elever som var positiva till 

konkurrens var de övertygade om att konkurrens gör skolorna mer effektivare och utvecklar 

skolorna i en högre grad och snabbare takt än om konkurrensen mellan de inte hade funnits. 

 

Undersökningen kom även fram till att eleverna borde enligt forskningen märka av mer 

konkurrens under sitt första år på gymnasiet. Precis som flera av artiklarna menar har lärarna 

fått allt mindre tid till deras huvudsakliga arbetsuppgift, nämligen undervisningen. Istället har 

de blivit mer delaktiga i öppet hus kvällar, gymnasiemässan och marknadsföring av skolan 

vilket kan resultera i att lärarna kan bli mer stressade och under vissa perioder ha mindre tid 

till att kunna bistå eleverna med sin verkliga kompetens och handledning. Detta är dock något 

som enligt undersökningen visar på att eleverna inte alls tänker på. 

5.1 Vidare forskning 
Vad som vore intressant att fortsätta inom och som det skulle behövas forskas inom är hur 

lärarna upplever konkurrensen eftersom de får allt fler arbetsuppgifter utanför den ordinarie 

undervisningen. Under sin lärarutbildning och för att få sin lärarlegitimation tränas 

lärarkandidaterna till att bli goda pedagoger som med fokus på eleverna kunna utbilda rätt 

stoff. Detta för att eleverna ska kunna klara av akademiska studier, ett yrkesliv, men 

framförallt att kunna bli goda samhällsmedborgare. Detta ska lärarna göra genom att 

undervisa rättvist och att undervisa genom kritiskt tänkande. Det lärarkandidaterna inte får 

lära sig är marknadsföring eller hur skolor ska locka till sig nya elever. Detta är något som 

kan skapa en oro inom lärarkåren, vilket i sin tur kan leda till att undervisningen blir 
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bristfällig och att läraren inte känner sig tillräcklig. Det vore synnerligen intressant att 

fortsätta med vidare forskning inom. 
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Bilaga 1: Data från enkätundersökningen 
Nedanför kommer mina enkätfrågor att presenteras med respektive svar precis intill. Vid vissa 
frågor kommer svaren företrädas av både en siffror och en bokstav, bokstäverna betyder F= 

Fristående gymnasieskolor eller K = Kommunala gymnasieskolor 

 

1. Vilken typ av skola går du på? Kommunal gymnasieskola Fristående gymnasieskola 

   K: 50  F: 50 

 

Inför gymnasievalet 

 

2. Hur hög upplevde du att konkurrensen mellan skolorna var om dig? Ringa in den 

siffran som är närmast din upplevelse  

 

Mycket liten Mitt emellan                         Mycket stor 

1                                   2                                     3                                     4                               5                  

F: 8                              F:10                                F:18                               F:8                         F:1 

K:13                            K: 8                                 K: 21                             K: 4                       K:4

  

 

2.1 Eventuell Kommentar: 

__F: Alla skolor var väldigt "på" ________________________________________________ 

__K: Marknadsföring och gymnasiemässan________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Vad fick dig att välja en kommunal/friståendegymnasieskola? 

_F: Tänkte ej på vilken typ av skola det var 16st ____________________________________ 

__Vännerna valde den skolan 2 st ________________________________________________ 

__Lät bäst för den enskilde eleven 19 st ___________________________________________ 

__Mindre antal elever 8 st ______________________________________________________ 

__Ett större elev fokus 4 st _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_K: Kommunala skolor är bättre 16 st ____________________________________________ 

___Tänkte ej på vilken typ av skola det var 10 st ____________________________________ 

___En fristående gymnasieskola kan komma att stängas ner 11 st_______________________ 

___Skolans rykte 6 st__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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4. På vilka sätt kan konkurrens komma att påverka dig som elev? Poängsätt 

nedanstående alternativ enligt skalan 4= Mycket viktigt, 3= Viktigt, 2=Inte så viktigt, 1= 
Oviktigt. Fyll gärna på med egna alternativ i spalten till höger 

 

Duktiga lärare    ____ Egna alternativ: 

 ________________________________________ 

Varje elev får varsin dator    ____ ________________________________________ 

 ________________________________________ 

Lokalerna     ____ ________________________________________ 

 ________________________________________ 

Skolans rykte    ____ ________________________________________ 

 ________________________________________ 

Speciellt utformade program    ____ ________________________________________ 

 ________________________________________ 

Utlovade Resor    ____ ________________________________________ 

 F 4p F 3p F 2p F 1p K 4p K 3p K 2p K 1p 

Duktiga 

lärare 

36 st 7 st 1 st 0 st 42 st 4 st 2 st 0 st 

Varje 

elev får 

varsin 

dator 

3 st 5 st 19 st 16 st 6 st 13 st 19 st 1 st 

Lokalerna 9 st 27 st 6 st 2 st 11 st 26 st 7 st 4 st 

Skolans 

rykte 

6 st 21 st 14 st 3 st 18 st 16 st 9 st 5 st 

Speciellt 

utformade 

program 

7 st 23 st 11 st 2 st 9 st 19 st 18 st 3 st 

Utlovade 

resor 

3 st 4 st 20 st 15 st 4 st 5 st 19 st 13 st 

 

 

 

 

 

Första året på gymnasiet 

 

5. Har du märkt av i undervisningen att lärarna tänker på marknadsföring av skolan 

och det årliga gymnasievalet? Stryk under ditt svar 

Ja, lärarna                                               Ja, hela skolan                        Nej, inte alls 

F: 2                                                         F: 12                                       F: 26 

K: 4                                                        K: 6                                         K: 36  

 

5.1 Om Ja: På vilket sätt har du upplevt en förändring under den perioden i jämfört 

med i vanliga fall? 

_________F: Man kan engagera sig i olika marknadsföringsgrupper och om man deltar får 

man pizza eller fika_________________________________________________________ 
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_______K: Man får enbart höra goda ord runt om på skolan samt att det är mycket yngre 

elever som ofta kommer på besök________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

6. Har du på något sätt påverkats av konkurrensen under ditt första år på gymnasiet? 

Ringa in ditt svar 

Ja Nej 

F: 6                                                                 F: 38 

K: 6                                                                K: 41 

 

6.1 Om du svarade Ja på frågan; på vilket/vilka sätt har du blivit påverkad under ditt 

första år på gymnasiet? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Allmänt om konkurrens 

 

7. Vad anser du om konkurrens mellan kommunala gymnasieskolor och 

friståendegymnasieskolor om elever? Ringa din ditt svar 

 

Dåligt                        Varken eller                 Bra 

1                              2                                     3                                     4                                     5                  

 1 2 3 4 5 

F: 1 st 3 st 34 st 3 st 2 st 

K: 2 st 8 st 27 st 4 st 6 st 

 

 

 

7.1 Varför då? 

_____Gemensamt från båda typer av skolenheter: "Skolorna pressar varandra till det bättre"_ 

___________________________________________________________________________ 

 

8. Behövs konkurrens inom skolvärlden eller räcker det med att det bara ha den på 

övriga marknader? Stryck under ditt svar 

Ja det behövs           Nej det behövs inte           Nej, konkurrens behövs inte på någon marknad 

F: 21                        F: 19                                  F: 2 

K: 22                       K: 19                                 K: 3 

 

8.1 Varför då? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________ 

 

Tack så mycket för att du besvarade enkäten! 

 

 

//Andreas Wåhlén 


