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Sammanfattning 
Svenska gymnasieskolan har under de senaste decennierna genomgått ett antal reformer 

som har gjort det lättare för friskolor att etablera sig samt givit elever möjlighet att fritt 

välja och byta skola. Detta, kombinerat med en minskning av antalet gymnasieelever, 

har lett till en konkurrenssituation där skolorna måste marknadsföra sig för att vinna 

elever. Skolan har under de senaste decennierna blivit mer lik en marknad, en 

utveckling som kallas för marknadisering.       

!
Denna uppsats syftar till att ge en fördjupad bild av marknadiseringens konsekvenser på 

gymnasieskolan, och då främst undervisningen och lärandet. Vår inriktning är mot 

musiklärare på gymnasieskolans estetiska program, och vi ville ta reda på hur de och 

deras undervisning påverkas av marknadiseringen, om de som musiklärare är särskilt 

påverkade samt deras attityder till marknadiseringen. 

!
Vi har genomfört kvalitativa fokusgruppintervjuer med gymnasielärare från fyra olika 

skolor i två olika kommuner; två friskolor och två kommunala skolor. För att tolka vårt 

resultat har vi bland annat använt oss av begreppen ’professionslogik’ och 

’marknadslogik’, vilka innebär olika sätt att se på hur arbete ska genomföras. 

!
Vårt resultat visar att marknadiseringen påverkar undervisningen framförallt negativt, 

att marknadslogiken underminerar lärarnas professionalitet och att eleverna 

oproblematiskt används som en del av marknadiseringen. Vi kan se en variation i 

attityder hos lärarna, men framförallt visar resultatet tecken på att marknadsspråket har 

blivit normaliserat, vilket gör det svårare för lärarna att problematisera den plats 

marknadslogiken har tagit på professionslogikens bekostnad. Detta gör det lättare för 

dem att distansera sig från marknadiseringen. Resultatet pekar på att musiklärare 

påverkas på andra sätt än övriga lärare, men för att stödja detta behövs vidare forskning.  

!
Nyckelord: gymnasieskolan, marknadisering, marknadsföring, konkurrens, valfrihet, 

musiklärare, estetiska programmet.  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Abstract 
The Swedish upper secondary school has undergone a number of reforms during 

previous decades which have made it easier for private schools to establish, give 

students the possibility to choose school, and switch from one school to another. These 

reforms, combined with a decline in student numbers, have led to a competition in 

which the schools have to market themselves to win students. The Swedish school has 

during previous decades transformed into a market, a process called marketisation.  

!
The aim of this essay is to give a wider picture of the consequences of marketisation for 

the Swedish gymnasium, in particular teaching and learning. We focus on music 

teachers within the esthetic programme of the upper secondary school, and we seek to 

find out about their attitudes toward marketisation, how it affects them and their 

teaching. 

!
We have carried out qualitative focus group interviews with teachers from four different 

schools in two different municipalities; two private schools and two run by the 

municipalities. To interpret our results we have, among other concepts, used ’the logic 

of professionalism’ and ’the logic of market’. These are two different ideas of how work 

should be carried out, one connected to the market and one to professionalism.  

!
Our results shows that marketisation mainly affects the quality of teaching negatively, 

that the logic of market undermines the teachers professionalism and that the students, 

in a un-problematised way, are used as a part of marketing the schools. We see a 

variation of attitudes among the teachers, but above all the results show signs of the 

market language being normalised, and therefore making it harder for the teachers to 

problematise the logic of the market replacing the logic of professionalism. This made it 

easier for the teachers to distance themselves from marketisation. The result indicates 

that music teachers are affected in different ways than other teachers, but to support this 

finding further research is required.  
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1. Inledning 

Efter fyra års studier vid Musikhögskolans lärarprogram var det dags för den sex veckor 

långa praktiken på gymnasieskolan. Vi hade förberetts väl med kurser i 

ensembleledning, gehörsdidaktik, sångmetodik, specialpedagogik, bedömning och 

betygssättning. Vi hade läst bi-instrument, körledning, rytmik och klassrumsmetodik. Vi 

var förberedda, både teoretiskt och praktiskt. Ute på skolorna hade vi nytta av 

kunskaperna, och praktiken gav oss möjlighet att bli ännu bättre lärare. Men vi möttes 

också av en uppgift som vi varken var förberedda på eller som vi hade väntat oss skulle 

ta upp en så pass stor del av lärarnas tankar och arbete: marknadsföringen av skolan. På 

mötena som sammankallade alla pedagoger diskuterades hur skolan kunde öka sitt 

söktryck, och frågor som ’hur skiljer sig skolan från andra, vad är det som gör vårt 

varumärke?’ skulle redas ut av personalen. I lärarrummet uttrycktes en oro för att 

musikinriktningen precis som dansinriktningen skulle behöva läggas ner och att tjänster 

skulle försvinna om för få elever valde att söka till musikprogrammet. Vi, som precis 

hade läst om gymnasieskolans huvuduppgift att förmedla kunskaper och skapa 

förutsättningar för lärande (Skolverket, 2011a, s.6), tyckte att förvånansvärt mycket 

lärararbete istället handlade om att agera marknadsförare och locka elever till sin skola 

och sitt program. Vi blev både upprörda och intresserade, och undrade vad det vi såg 

hade för effekter på elevernas utbildning och lärarnas möjligheter att genomföra bra 

undervisning.  

!
Anledningen till att konkurrens på det här sättet är möjlig, är bland annat den så kallade 

valfrihetsreformen, som gjorde det lättare att etablera friskolor samt gav elever 

möjlighet att fritt välja och byta skola (Prop.1991/92:95). Det som i sin tur har 

möjliggjort denna reform är bland annat den samhällsförändring som har skett de 

senaste decennierna, där nyliberala idéer har fått stort genomslag och där individen står i 

centrum (Boréus, 1994, s.13, Beck, 2000, s.118). Svensk skola följer en internationell 

trend där skolan blir mer och mer lik en marknad, en process som kallas marknadisering 

(Meijling, 2014, s.14), men sticker också ut internationellt genom bland annat 

förekomsten av statlig finansiering till friskolor och möjligheten att bedriva 
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skolverksamhet med ekonomisk vinst (Lundström & Parding, 2011, s.60). 

Konkurrensen har dessutom ökat på grund av de senaste årens minskade antal 

gymnasieelever (Skolverket, 2010, s.3), vilket gjorde oss än mer säkra på att detta är ett 

område som är relevant att undersöka just nu. 

!
Tidigare forskning som gjorts i Sverige på området ’valfrihet i svenska skolan’ har 

framförallt fokuserat på måluppfyllelse, likvärdighet och segregation (Lundström & 

Parding, 2011, s.60), men det har fokuserats mindre på lärarna, undervisningen och 

lärande. Detta, tillsammans med det vi såg under praktiken, ledde fram till de frågor 

som vi har försökt besvara i den här uppsatsen, nämligen hur marknadiseringen 

påverkar gymnasielärarnas arbete samt vilken attityd gymnasielärarna själva har till 

marknadiseringen. Då musikpedagogik är vårt fält har vi valt att avgränsa arbetet till 

gymnasieskolans estetiska program. Vi har även upplevt att de estetiska programmen 

med musikinriktning får agera ansiktet utåt för en skola på gymnasiemässor och med 

turnéer, och vill också ta reda på om musiklärare är särskilt påverkade av 

marknadiseringen.    

!
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2. Bakgrund 

2.1 Samhällsförändring 

I slutet av 1980-talet beskrivs en framväxande samhällsförändring som innebär att 

människan frigörs från industrisamhällets sociala former - klass, skikt, familj och 

könsroller (Beck, 2000, s.118). I Sverige och andra delar av världen sker en ideologisk 

omsvängning mot nyliberalism. Boréus (1994) beskriver det som en högervåg med 

följande definition: 

!
(…) en förändring i den kulturella sfären i vid mening, som tagit sig uttryck i att allt fler 
värderingar, föreställningar och begrepp stämmer överens med olika högerideologier 
(Boréus, 1994, s.13).  !

De nyliberala politiska och ekonomiska idéer som slår igenom under 1980-talet 

ifrågasatte statlig styrning av ekonomin, en omfattande offentlig sektor och höga skatter. 

Även konservativa idéer växer sig starkare, kvinnorörelsen får ett bakslag och det fanns 

en tillväxt av en religiös höger och rasism (Boréus, 1994, s.42). 

!
De rika industriländerna upplever en våg av samhällelig individualisering, och 

människor blir i större utsträckning än tidigare hänvisade till sig själva och sitt eget öde 

på arbetsmarknaden (Beck, 2000, s.118). Beck beskriver att den sociala 

klasstillhörigheten hamnar i bakgrunden i förhållande till människors handlingar. Det 

uppstår individualiserade existensformer, och människan tvingas sätta sig själv i 

centrum för sin egen ekonomiska överlevnads skull. Beck menar att denna ’klasslöshet’ 

tydligt kan ses i fördelningen av den ökande massarbetslösheten. Å ena sidan, skriver 

han, ökar antalet långtidsarbetslösa, men å andra sidan motsvaras inte det konstanta 

antalet arbetslösa med ett konstant antal registrerade personer. Gråzonen mellan 

registerad och oregistrerad arbetsplats blir större bland förtidspensionerade och 

ungdomar, och den blir också större mellan sysselsättning och undersysselsättning 

(flexibilisering av arbetstid och plats) (2000, s.119). Det finns alltså en mer eller mindre 

övergående arbetslöshet som sammanfaller med långtidsarbetslösheten, och en ökning 
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och individualisering av sociala skillnader som griper in i varandra. Detta innebär att 

problem som ligger i systemet blir till personliga misslyckanden, vilket i sin tur medför 

att problemen får minskad politisk betydelse (Beck, 2000, s.120). Beck skriver att det 

med de nya levnadssätten uppstår en ny omedelbarhet i relationen mellan individen och 

samhället,  

!
(…) samhälleliga kriser ser ut att vara individuella och inte längre uppfattas som 
samhälleliga annat än indirekt och i mycket begränsad omfattning (Beck, 2000, s. 120).  

  

Denna moderna kultur är präglad av frikoppling, rastlöshet, ständig förändring och 

diskontinuitet (Baumann, 2013, s.39-40), och både inom och utanför familjen måste 

individen själv trygga sin existens genom arbete (Beck, 2000, s.121). 

2.2 Nyliberalism  

Det som är centralt för den nyliberala ideologin är att statens ansvarsområden ska vara 

mindre än i den moderna välfärdsstaten, att det finns ett positivt förhållningssätt till 

marknaden och marknadsstyrning och att individen snarare än kollektivet är den 

filosofiska utgångspunkten (Boréus, 1994, s.72). Nyliberalismen har också en idé om 

den ekonomiska människan, vilket leder till grundsynen att människan är rationell och 

alltid väljer det alternativ som bäst gynnar hennes egna intressen (Boréus, 1994, s.84). 

Det finns också en stark tanke om rättigheter och äganderätt. Varje individ har 

rättigheter som aldrig får kränkas, inte ens om det leder till totalt sett mindre kränkning 

av flera människors rättigheter. Privat äganderätt är också något som anses centralt för 

ett fritt samhälle (Boréus, 1994, s.85), och demokrati bygger på privat egendomsrätt och 

individskydd (Boréus, 1994, s.96). Den nyliberala synen på rättvisa kan förenklas till att 

!
(…) man har rätt till det man själv producerat, det man fått genom frivilligt byte eller som 
en skänk, förutsatt att den man gör förvärvet från hade rätt till sitt innehav (Boréus, 1994, 
s.87).  !

Detta står alltså i motsats till att rättvisan skulle avgöras av hur saker är fördelade enligt 

något speciellt mönster, till exempel behov eller jämlikhet. En annan nyliberal tanke är 
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den om negativ frihet, det vill säga att frihet innebär frihet från tvång (Boréus, 1994, s.

86). Att statens roll i samhället måste vara mycket begränsad är en annan nyliberal idé, 

likaså tanken att det kapitalistiska samhället i grunden karakteriseras av harmoni 

(Boréus, 1994, s.90). 

2.3 Språket som verktyg för att vinna makt 

Det finns en koppling mellan makt, ideologi och språk, och maktförskjutningar i det 

moderna samhället är förknippade med ideologisk förändring (Boréus, 1994, s.16). För 

den som vill ha makt handlar det om att kontrollera språkbruket så att det styr våra 

tankar i rätt riktning (Boréus, 1994, s.38).  

!
Omsvängningarna mot nyliberalism, eller högervågen, kan beskrivas som ett 

hegemoniskt projekt. Hegemoni kan definieras som en ideologi som har vunnit en icke 

ifrågasatt maktställning. De hegemoniska idéerna utgör den icke-ifrågasatta basen för 

hur man tänker på samhälle, ekonomi och politik och upplevs som naturgivna 

självklarheter (Boréus, 1994, s.103). Då blir också språket centralt som en del av det 

”självklara”. Ett hegemoniskt projekt behöver inte leda till en icke ifrågasatt 

maktställning, men innebär att det finns en samhällelig kraft som försöker driva 

opinionen i en viss riktning och en strävan att påverka språkbruket. (Boréus, 1994, s.

103).  

!
Det är framförallt Moderaterna som i större utsträckning har bedrivit ett högerprojekt i 

Sverige. Under 1960-talet slöt de visserligen upp bakom idéen om en välfärdsstat och 

accepterade den offentliga sektorns tillväxt. Men under 1970-talet uttalade partiet för 

första gången att de inte bara stod för konservativa värderingar, utan också liberala. 

”Valfrihet” blev en slogan och parollen ”den nya individualismen” togs upp i riksdagen 

(Boréus, 1994, s.103-104). De ideologiska omsvängningarna i samhället genomsyrade 

dock alla partier, och förnyelseinriktade socialdemokrater ville effektivisera offentlig 

sektor genom konkurrens och konsumentinflytande, även om inte regelrätta 

privatiseringar förespråkades (Olofsson, 2010, s. 109). Socialdemokraterna lade också 
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genom sina decentraliserings- och kommunaliseringsreformer grunden för de 

valfrihetsreformer som högerregeringen senare genomförde i skolan (Olofsson, 2010, s.

126).  

!
Även det privata näringslivet har arbetat omfattande med opinionsbildande verksamhet 

på ett medvetet plan, och gjorde i slutet av 60-talet en nystart. De ville förändra 

inställningen till kapitalism och fritt företagande i stort, och vände sig till allmänheten 

med affischer och annonser. De gjorde också stora insatser för att nå ut till 

opinionsbildare som akademiker, debattörer och kulturarbetare, och även satsningar på 

att nå ut i skolorna och på att utbilda näringslivets egna företrädare gjordes (Boréus, 

1994, s.111). Exempel på satsningar i skolsektorn är Ung Företagsamhet som 

arrangerade ”övningsföretag” för gymnasielever, SAFs egna skolinformatörer, material 

producerat för att användas i undervisningen av lärare och ungdomskampanjen ”Satsa 

på dig själv” inför valet 1979 (Boréus, 1994, s.113). Boréus argumenterar för att det 

finns en medveten strategi när det gäller näringslivets användning av språket som 

verktyg för att uppnå makt över tanken (1994, s.127). Hon kan se en strävan att ge ord 

som ”privat”, ”marknad” och ”företagsamhet” en positiv laddning. Till exempel 

används ordet ”fri” ofta som liktydigt med ”privat”. Boréus kan i sin sammanfattning av 

näringslivets material se nyliberala idéer, både i samhällssyn och i krav på förändringar 

(1994, s.129). Den politiska högern och näringslivet försöker med sitt högerprojekt 

ändra synen på demokrati, samhälle och välfärdsstat så att begreppen bättre ska stämma 

överens med nyliberala idéer (1994, s.323). 

2.4 Marknadisering som begrepp 

Begreppet marknadisering används för den process där en verksamhet utvecklas till att 

bli mer lik en marknad. Det betecknar ett skeende där något stöps om enligt en 

marknadsmodell (Meijling, 2014, s.14). I gymnasieskolans fall handlar det bland annat 

om att konkurrens har uppstått genom att man har förenklat för etablering av nya skolor, 

samt ökat möjligheten för elever att välja den skola de önskar. Marknadisering kan 
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också syfta på en process där skolor organiseras med marknaden och näringslivet som 

förebild (Lundahl m.fl., 2014, s.15-17). 

!
Gymnasieskolan är dock inte en marknad i begreppets egentliga mening. Den kan 

istället definieras som en kvasimarknad. Eleverna är “kunder” så till vida att de har rätt 

att välja “vara”, men de står inte för kostnaden utan skolan finansieras genom 

skattsedeln. Alla skolor ska vara kostnadsfria för elever och föräldrar, och skolorna kan 

inte konkurrera om priset. Det är fastlagt av staten i den så kallade skolpengen. Det är 

också staten som reglerar skolan genom skollagen och Skolverkets styrdokument. 

Gymnasieskolan uppfyller därmed inte alla kriterier för att vara en renodlad marknad 

(Lundahl m.fl., 2014, s.15). 

!
Meijling går ännu längre och menar att föreställningen att det finns en skolmarknad är 

felaktig och grundar sig i en tankelek av typen: tänk dig skolan som en marknad. Denna 

metafor har sedan anammats och gradvis omvandlats till formuleringar så som “skolan 

är en marknad” och slutligen ett enda begrepp: “Skolmarknad”. Detta utan att skolan 

egentligen fyller de krav som vi normalt ställer på något som kallas för en marknad. 

Konsekvensen blir att vi godtar marknadiseringsreformer i skolan trots att skolan inte 

alls är en marknad. En marknad bygger exempelvis alltid på en priskonkurrens, där 

priset sätts i mötet mellan tillgång och efterfrågan. Detta är helt avgörande för en 

marknad. Eftersom priset på den tänkta skolmarknaden är fast så finns ingen 

priskonkurrens och därmed ingen marknad. Det är inte heller något allmänt önskvärt att 

skolan ska vara så billig som det bara går (Meijling, 2014, s.33-36). Skolan har helt 

andra effektivitetsmål än en marknad. En marknad har till funktion att uppnå ekonomisk 

effektivitet men skolan har kvalitativa mål. Skolans “effektivitet” handlar om lärande 

och social fostran och har inget samband med ekonomisk effektivitet (Meijling, 2014, s.

39-40). 

!
När vi i fortsättningen använder ordet marknad om gymnasieskolan ska det ses i ljuset 

av att den egentligen inte uppfyller kriterierna för en marknad samt att idén om skolan 

som marknad härstammar ur nyliberala föreställningar. Trots att skolan inte är en 
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marknad i bokstavlig mening hindrar det inte den utveckling som under de senaste 

årtiondena har gjort skolan mer lik en marknad, en utveckling som kallas 

marknadisering. 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3. Syfte och frågeställningar 

3.1 Studiens syfte 

Syftet med vår studie är att ge en fördjupad bild av marknadiseringens konsekvenser på 

gymnasieskolan. Flera studier har gjorts om hur möjligheten att välja skola påverkar 

skolresultat och betygsinflation samt hur det påverkar segregationen i samhället 

(Lundström & Parding, 2011, s.60). Dessa perspektiv har också varit utsatta för medial 

och politisk debatt. Vi menar att en viktig aspekt av den utveckling som skolan 

genomgått de senaste decennierna är hur marknadiseringen påverkar undervisningen 

och lärandet, ett område som inte är lika beforskat. Forskning inom detta område skulle 

kunna ge upphov till nya typer av argument i den pågående debatten om skolans 

fortsatta utveckling.  

!
Utvecklingen inom svensk skolpolitik har under senare tid allt mer varit att tydliggöra 

förhållandena i skolan med kvantitativa data. Exempelvis har PISA-undersökningarna, 

standardiserade prov och jämförbara kvantitativa data om varje skola använts i 

skoldebatten (Zandén, 2014, s.6-8). Även John Hatties (2012) internationella metastudie 

om skolan har fått stort genomslag. Siffror och andra jämförbara data verkar antas vara 

bäst för opinionsbildning. Därför menar vi att kvalitativa studier är viktiga för att 

balansera debatten. Kvalitativa intervjuer har potential att ge en helt annan fördjupning 

och problematisering av vad som faktiskt händer i skolans vardag. 

!
De som har en professionell kompetens om undervisning och lärande och som dessutom 

har en central roll i skolans dagliga verksamhet är lärarna. Därför är vår studie riktad 

mot lärarnas uppfattningar om hur marknadiseringen påverkar deras arbete. Vi är 

särskilt intresserade av musiklärarnas uppfattningar, dels för att musikundervisning är 

vårt fält, men också för att vi misstänker att musiklärarna ofta får vara ansiktet utåt för 

en skola och därmed är extra belastade av marknadsföringsansvar. 

!
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Således kan vårt syfte sammanfattas på följande sätt: Att bidra till kunskap om hur 

marknadiseringen av gymnasieskolan påverkar musiklärarnas arbete på estetiska 

programmet. 

3.2 Frågeställningar 

För att fördjupa oss i marknadiseringens påverkan på gymnasieskolans 

musikutbildningar har vi ställt upp tre huvudfrågeställningar och en underfrågeställning. 

Den första huvudfrågeställningen rör marknadiseringens påverkan på musiklärarnas 

arbete. Vi är framförallt intresserade av lärarnas undervisning, men lämnar genom vår 

formulering en öppning för att andra delar av lärarnas arbete också kan påverkas av 

marknadiseringen. Underfrågeställningen syftar till att ge fler perspektiv på ämnet då 

även eleverna omnämns. Den andra huvudfrågeställningen behandlar musiklärarnas 

attityder till marknadiseringen. Vi vill ta reda på hur lärarna som professionella förhåller 

sig till marknadiseringen samt hur de ser på utvecklingen och på vilket sätt de pratar om 

den. Den tredje huvudfrågeställningen är inriktad på hur musiklärare påverkas av 

marknadiseringen i förhållande till lärare i andra ämnen, och framförallt om de påverkas 

i högre grad.  

!
• Hur påverkar marknadiseringen av gymnasieskolan musiklärarnas arbete? 

• Påverkar marknadiseringen utbildningen som eleverna får? 

• Vilka är musiklärarnas attityder till marknadiseringen? 
• Är musiklärarna särskilt påverkade av marknadiseringen?  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4. Bakgrund - gymnasieskolan 

4.1 Den skolpolitiska utvecklingen i Sverige 

För att förstå den marknadsreglering som idag påverkar den svenska gymnasieskolan 

måste man gå tillbaka till 1980-talets utbildningspolitik. Det fanns då önskemål om att 

effektivisera den offentliga sektorn, vilket är en stor del av förklaringen. Olofsson 

skriver:  

!
Under slutet av 1980-talet spreds en uppfattning om att det välfärdspolitiska projektet nu 
var ett avslutat kapitel. I kombination med föreställningen om helt nya 
samhällsförutsättningar, kopplade till en postindustriellt präglad ekonomi med höga 
kunskapskrav och ett ideologiskt klimat som betonade individens valfrihet snarare än 
social jämlikhet, ökade tilltron till marknadslösningar på allt fler områden (Olofsson, 
2010, s.131).  !

År 1987 tillsatte den socialdemokratiska regeringen en styrningsberedning vars uppgift 

var att utreda hur svenska skolan kunde decentraliseras och göras till föremål för 

valfrihet utan att rucka för mycket på likvärdigheten. Utredningen kom bland annat 

fram till en kommunalisering av lärartjänsterna och en övergång till målstyrd skola, 

vilket lades fram i en proposition 1989 (Olofsson, 2010, s.111, s.118).  

!
Den socialdemokratiska regeringen fortsatte 1990 sin decentraliseringslinje med två 

huvuddelar; mål- och resultatstyrning skulle genomföras brett, och bidragssystemet 

skulle anpassas för att underlätta ett utvidgat kommunalt ansvar för skolväsendet (Prop. 

1990/91:18). Oppositionen var i grunden positiva till förslagen, då de anknöt tydligt till 

kraven på att förnya den offentliga sektorn och öka effektiviteten i resursanvändningen. 

Den största kritiken riktade de mot att propositionen saknade förslag om exempelvis 

fritt skolval och lika etableringsmöjlighet för friskolor, vilket borde komma som en 

naturlig konsekvens av friheten att på lokal nivå fördela resurserna (Olofsson, 2010, s.

124).  

!
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År 1991 tillträdde en borgerlig regering som 1992 och 1993 genomförde två reformer 

som gav ökat stöd till friskolor och som syftade till att ge elever och föräldrar en större 

valfrihet. I reformen från 1992, “Om valfrihet och fristående skolor” (Prop. 

1991/92:95), stärktes bland annat de fristående grundskolornas rätt till finansiering, 

genom att kommunen blev ålagd att tilldela medel för varje elev som valde en fristående 

skola. Förändringarna gav de fristående skolorna möjlighet att verka på i stort sett 

samma villkor som de kommunala grundskolorna (Olofsson, 2010, s.126-127).  

!
Reformen från 1993, “Valfrihet i skolan” (Prop. 1992/93:230), stärkte rätten för elever 

att välja skola, och vidgade kommunernas rätt att ta emot en elev från en annan 

kommun. Även de fristående gymnasieskolorna fick rätt till ersättning från elevens 

hemkommun efter statlig prövning. Reformen begränsade också friskolornas möjlighet 

att ta ut elevavgifter. 

!
Före 2008 fanns regionala samarbeten som gjorde att elever kunde söka till skolor i 

andra kommuner även om utbildningen fanns i hemkommunen. Sedan 2008 behövs inte 

sådana samarbeten för detta. Eleven är fri att söka vilken gymnasieskola som helst i hela 

landet, dock med lägre prioritet än ungdomarna i kommunen där skolan finns. Det 

innebär i princip att alla gymnasieskolor i Sverige konkurrerar med varandra om alla 

elever. Elevens hemkommun betalar en interkommunal ersättning till 

anordnarkommunen (Lundahl m.fl., 2014, s.20). 

!
Dagens regionala samarbeten kan dessutom göra att elever i närliggande kommuner 

söker med samma prioritet till alla regionens gymnasieskolor, vilket ytterligare 

förstärker valfriheten och konkurrensen. Det finns också gymnasieutbildningar med 

specialinriktningar som har nationella intag, helt oberoende av elevens hemkommun. 

(Vamstad & Stenius, 2015, s.110; Lundahl m.fl., 2014, s.20) 

!
Med dessa reformer, samt nya läroplaner 1994 och 2011, gick Sverige på kort tid från 

att ha ett av världens mest enhetliga och offentligt reglerade skolsystem till ett med 
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långtgående decentralisering, avreglering och marknadsinslag (Lundah m.fl.l, 2014, s.

12). 

4.2 Friskolor 

I vardagligt tal (och även i den offentliga debatten) används oftast ordet friskola för en 

skola med enskild huvudman, alltså en skola som drivs av en annan aktör än kommun 

eller landsting. Detta kan också kallas för privat skola. I skollagen används, sedan 

skolreformerna på 90-talet, termen fristående skola i officiella sammanhang, så som i 

skollagen (Lundahl m.fl., 2014, s.16-17). Begreppen friskola och fristående skola är 

liktydiga och används omväxlande med samma betydelse i det här arbetet. 

!
I början av 1900-talet var privata läroverk vanliga i Sverige, men i takt med att det 

socialdemokratiska välfärdssystemet byggdes upp försvann de privata skolorna. I början 

av 1990-talet gick endast några få procent i privata skolor (Lundahl m.fl. 2014, s.14). 

Sedan dess har det som nu kallas fristående skolor ökat och idag går en fjärdedel av 

landets gymnasieelever på en fristående skola (Skolverket, 2016). Unikt ur ett 

internationellt perspektiv är att de svenska friskolorna kan plocka ut vinst (Lundström & 

Parding, 2011, s.60). Detta har lett till en ökad etablering av fristående skolor som drivs 

som aktiebolag under de senaste åren. Cirka 90% av friskolorna på gymnasienivå drivs 

som aktiebolag och resterande 10% av drivs av ideella aktörer (Lundahl m.fl. 2014, s.

15). 

!
Sedan den nya skollagen 2011 så gäller i princip samma regler för fristående skolor som 

för kommunala skolor. Båda skolformerna ligger under statlig reglering (Lundahl m.fl. 

2014, s.14). Meijling (2014, s.42-43) menar dock att det ligger i sakens natur att 

enskilda aktörer inte agerar utifrån allmänintresse under marknadsliknande 

förhållanden. Det är logiskt för friskolor att ta hand om det som behövs för den egna 

verksamheten, och inget mer än det. Friskolor kan åläggas plikter men dessa plikter kan 

aldrig bli del av logiken för en enskild aktör på en marknad. Meijling menar exempelvis 

att det på så sätt är logiskt att friskolor driver på betygsinflation. 
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4.3 Gymnasieskolan idag 

Valfrihet i gymnasieskolan har funnits sedan dess införande, genom att man har kunnat 

välja program eller linje, men idag kan ungdomar välja mellan olika utförare av samma 

utbildning. De kan också välja en skola i en annan kommun än hemkommunen. Den 

kommunala skolpengen betalar för den skola och utförare som ungdomarna väljer 

(Vamstad & Stenius, 2015, s.108-109). Skolpengen är fastlagd av staten och följer alltså 

eleven till den skola hon går på. På så sätt ska gymnasieskolan vara kostnadsfri för alla 

elever och föräldrar (Lundahl m.fl. 2014, s.15). Det här finansieringssystemet med 

individuellt fördelad skolpeng kan, enligt Meijling (2014, s.49) se ut som något 

marknadsliknande, men slår tvärtom undan benen på den tänkta marknadsfunktionen 

eftersom det bara finns en enda betalare, nämligen staten. En marknad förutsätter ett 

antal oberoende deltagare som är ekonomiskt självständiga i sitt agerande. Meijling 

menar att eleverna gör ekonomiska val utan ekonomiskt ansvar när de väljer en 

skolgång som betalas av offentliga medel.  

!
Idag finns 1303 gymnasieskolor i Sverige. Av dem är 443 skolor med enskild 

huvudman, så kallade friskolor. Andelen elever som går på friskolor är 26%. Detta kan 

jämföras med läsåret 2005/2006 då andelen elever på friskolor var 14% (Skolverket, 

2016). 

!
Ett sätt att illustrera hur konkurrenssituationen mellan gymnasieskolor har utvecklats är 

att titta på antalet elever i gymnasieskolan. På grund av en baby-boom runt 1990 nådde 

elevunderlaget en topp 2008/2009 med 396 336 elever i svenska gymnasieskolan. Sedan 

dess har elevantalet dalat och idag går bara 323 141 elever på gymnasiet (Skolverket, 

2016). 
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Bildkälla: Skolverket, hämtad 2016-02-18 från http://www.skolverket.se/polopoly_fs/
1.216045!/image/dia%201%20Gy.gif, http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/
statistik-i-tabeller/gymnasieskola !
Samtidigt har antalet gymnasieskolor ökat från 945 till 1 303. På sju år har medeltalet 

för antal elever per gymnasieskola således sjunkit från 419 till dagens 248 (Skolverket, 

2016). Vi antar att en sådan relativt drastisk förändring rimligen bör märkas av i 

verksamheten. 

4.4 Marknadsinslag i läroplanen 

I den senaste läroplanen för gymnasieskolan, Lgy11 (Skolverket, 2011a), lyfter 

Skolverket fram att främja elevers entreprenörskap, företagande och 

innovationstänkande i skolans uppdrag. Det ska öka elevernas möjligheter att starta och 

driva företag (Skolverket, 2011a, s.7). I examensmålen för estetiska programmet 

framhålls också att många kulturskapare tar uppdrag som egna företagare och därför ska 

eleverna på programmet ges möjlighet att utveckla entreprenörskap och företagande 

(Skolverket, 2011a, s.46). För att åstadkomma detta har bland annat en särskild kurs i 

entreprenörskap tagits fram som skolorna kan erbjudas på estetiska programmet 

(Skolverket, 2011b). 
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5. Tidigare forskning 

I början av 2010-talet kartlades läget på den så kallade skolmarknaden, i ett flertal 

studier inom forskningsprojektet “Gymnasiet som marknad” (Lundahl m.fl., 2014). 

Denna forskning rör gymnasieskolan som helhet och gymnasielärare i allmänhet. Det 

finns mycket lite forskning som specifikt rör musiklärare i förhållande till 

marknadiseringen av skolan. Några avhandlingar har dock skrivits där ämnet berörts i 

någon mån. I de musikrelaterade studier som vi tar upp här rör den ena gymnasieskolans 

estetiska program (Asp, 2015) och den andra musik- och kulturskolan (Holmberg, 

2010). 

5.1 Lärarnas uppfattning av marknadiseringen 

Inom ramen för forskningsprojektet “Gymnasiet som marknad” (Lundahl m.fl., 2014) 

genomfördes en enkätundersökning bland rektorer och studie- och yrkesvägledare på 

gymnasieskolor, samt en intervjustudie med samma yrkeskategorier. Majoriteten av 

informanterna i enkätundersökningen menar att konkurrensen mellan gymnasieskolor 

har påtagliga effekter för lärare och elever (Lundahl m.fl., 2014, s.107-108). Resultatet 

från intervjustudien visar likaså tydligt att de anställda upplever att de verkar på en 

konkurrensutsatt gymnasiemarknad. Lärare uppger bl.a. att skolchefer och rektorer 

påpekar konkurrenssituationen och använder ett marknadsspråk vid möten och 

samlingar. Konkurrensen upplevs dock olika starkt beroende på graden av utsatthet på 

just den skola där de arbetar (Lundahl m.fl. 2014, s.180-182). Även för musiklärarna på 

musik- och kulturskolan har marknaden en central roll i uppfattningen av den egna 

verksamheten (Holmberg, 2010, s.140).  

!
Attityden till konkurrensen varierar mellan individer från positiv till ifrågasättande 

(Lundahl m.fl., 2014, s.180-182). Anmärkningsvärt är att bara 20-40% i enkätstudien 

(20% i kommunala skolor och 40% i friskolor) anser att konkurrensen leder till 

förbättrade elevprestationer. Mindre än en tredjedel anser att den leder till ökat 

välbefinnande hos eleverna (Lundahl m.fl., 2014, s.107-108). 
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!
För många lärare innebär konkurrensen om eleverna en oro förknippad med den egna 

anställningen. Om skolan inte lyckas locka tillräckligt många elever till kommande läsår 

kan det betyda nedskärningar i personalstyrkan (Lundahl m.fl., 2014, s.193). Detta 

verkar inte enbart påverka den externa konkurrensen mellan skolor utan även den 

interna konkurrensen mellan program på samma skola. I studien förekommer utsagor 

som pekar på att lärare kan prata illa om andra program för att stärka det program där de 

själva arbetar (Lundahl m.fl., 2014, s.189). 

!
Om nedskärningshotet är piskan så är förekomsten av bonussystem och löneförmåner 

moroten som ska få lärarna att göra ett bättre arbete (Lundahl m.fl., 2014, s.202). Många 

rektorer och en del lärare uppger att konkurrenssituationen gör att lärarna skärper sig 

och arbetar mer aktivt med att utveckla sin skola (Lundahl m.fl., 2014, s.197). 

5.2 Marknadsföring 

Lundahls m.fl. intervjustudie visar att lärarens yrkesroll vidgas med nya arbetsuppgifter 

och att arbetsbelastningen ökar (2014, s.189-190). Det handlar till viss del om 

marknadsföring men även ett ökat krav på att redovisa resultat, utvärdera och fylla i 

enkäter (Lundahls m.fl., 2014, s.201). I enkätstudien uppger en stor majoritet av 

skolpersonal att deras skola ”arbetar aktivt” med ”betydande resurser” på 

marknadsföring (Lundahl m.fl., 2014, s.113-115). Det finns ingen officiell statistik på 

hur mycket pengar gymnasieskolorna lägger på marknadsföring, men en undersökning 

från Studentum visade 2010 att svenska gymnasieskolor lade mellan 100 000 och 400 

000 kronor per år (Skolvärlden, 2010) och enligt siffror från TNS-Sifo spenderades 

totalt 42 miljoner kronor på marknadsföring av Sveriges gymnasieskolor år 2011 

(Olsson, 2012).  

!
Av Lundahls m.fl. (2014, s.113-115) enkätundersökning framkommer också att nästan 

alla på skolorna är involverade i marknadsföringen. Informanterna uppger i 75% av 
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fallen att lärarna tar aktiv del i att marknadsföra sin skola. Lika många uppger att 

eleverna tar aktiv del i marknadsföringen. 

!
Inom marknadsföring förekommer uppgifter som att utforma reklam till olika medier 

men även att deltaga i mässor, utveckla skolans profi l , genomföra 

marknadsundersökningar samt analysera sina konkurrenter (Lundahl m.fl., 2014, s.

196-197). 

5.3 Undervisning anpassad efter efterfrågan 

Förutom att locka till sig elever så pågår också ett ständigt arbete med att se till att de 

elever som börjar på skolan stannar kvar. Skolpersonalen i Lundahls m.fl. (2014, s.

191-192) intervjustudie menar att fenomenet att elever byter skola är mycket utbrett 

idag vilket försvårar långsiktighet och planering i arbetet. Detta verkar leda till att 

eleverna får en viss makt över lärarna. Det är viktigt att eleverna är nöjda så att de inte 

byter skola och därför känner lärare sig tvungna att anpassa sig efter elevernas vilja 

(Lundahl m.fl., 2014, s.198). 

!
I Asps (2015, s.90) studie om ensembleundervisningen på gymnasieskolans estetiska 

program framkommer det att konkurrensen om eleverna påverkar vissa aspekter av 

utbildningsinnehållet. Gruppintervjuer av musiklärare visar att repertoaren i 

ensemblekursen delvis påverkas av om den kommer låta bra på konsert. Detta gäller 

särskilt inför marknadsföringskonserter på grundskolor som potentiellt genererar elever 

till det egna programmet. Så här säger en av musiklärarna i studien: 

!
Och faktiskt, [när vi gör] de här PR-konserterna försöker vi ju faktiskt vara lite 
populistiska [genom] att välja några låtar som man vet att en klass i årskurs nio, de känner 
åtminstone igen två låtar som de har hört förr. Så att det inte blir så tunglyssnat för det är 
ju PR vi gör där, nu är det ju så [skolorna] konkurrerar... (Asp, 2015, s.90) !

Både svårighetsgraden och igenkänningsfaktorn på repertoaren påverkas enligt Asps 

(2015, s.90) studie i de fall ensemblekursen ska mynna ut i en konsert med 

marknadsföringssyfte. Lärarna vill att det musikaliska resultatet ska låta “bra” och väljer 
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material som de tror kommer fungera. Asp diskuterar också hur undervisningen 

anpassas för att tillfredsställa eleverna med avsikt att behålla elever: 

!
Det är viktiga frågor att diskutera i en tid då undervisning på gymnasiet också är 
konkurrensutsatt och eleverna, genom sin makt att välja (och välja bort) skolor också får 
stora ekonomiska konsekvenser för skolor och därigenom undervisning. Nöjda elever 
innebär skolpeng och detta ekonomiska system föder implicit ett incitament att 
tillfredsställa elever, vilket kan komma i konflikt med en undervisning som möjligtvis är 
mer krävande och inte på samma sätt lika tillfredställande för eleverna. (Asp, 2015, s.140) !

Även på musik- och kulturskolan sker, enligt Holmberg (2010, s.197), en 

marknadsanpassning av verksamheten. Exempelvis styr efterfrågan av undervisning på 

vissa instrument hur verksamheten organiseras. Om ett hundratal barn står i kö för att få 

spela elgitarr och trummor anpassas utbudet på bekostnad av blås- och stråkverksamhet 

som ofta är mindre populärt idag. 

!
Den aspekt av marknadsanpassning som framförallt framkommer i Holmbergs (2010, s.

175) studie är en marknadsestetik där populärmusiken spelar en allt viktigare roll för 

undervisningens innehåll. Holmberg (2010, s.202) beskriver kulturskolan som offer på 

marknadsestetikens altare, där lärarna uttrycker frustration över att elevernas intresse för 

populärmusik styr innehållet i undervisningen så att de inte kan föra vidare det kulturarv 

de har kompetens att göra. Intressant är att den stora frustration som lärarna i studien ger 

uttryck för verkar grunda sig i antaganden om elevernas musiksmak. 

!
I stor utsträckning generaliseras elevernas intresse till att endast handla om det utbud som 
marknaden erbjuder. Så lärarnas bild av ungdomars musiksmak tycks även den vara styrd 
av massmedias föreställningar. Detta får även konsekvenser för undervisningen som då 
tenderar att styras av spekulationer och trosföreställningar snarare än av elevernas 
beskrivna inställningar. Endast svaga öppningar för uppfattningen att elever även kan 
vara intresserade av exempelvis klassisk musik, framkommer. (Holmberg, 2010, s.178) !

Lärare i Lundahls m.fl. (2014, s.202) intervjustudie uppger att de tummar på kvalitet 

och professionellt omdöme för att tillgodose elevernas önskemål. Den professionella 

yrkesrollen verkar över lag anses vara nedvärderad då mycket av det gemensamma 

arbetet kollegor emellan snarare handlar om att sälja in sin skola än att utveckla det 

pedagogiska arbetet. 
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5.4 Marknadisering och professionalism 

Under 1990-talet skedde omfattande styrningsförändringar i skolan, vilket gör att lärare 

delvis mötte nya förväntningar i rollen som offentliga tjänstemän. Två nya modeller för 

att organisera skolan uppkom. Dessa kallas för marknadsmodellen och brukarmodellen 

(Fredriksson, 2010, s.16). Marknadsmodellen medför ett marknadsorienterat 

förhållningssätt vilket exempelvis innebär att lärare betraktar elever som kunder och sin 

rektor som VD, medan brukarmodellen medför ett brukarorienterat förhållningssätt, 

vilket snarare innebär att lärare genom dialog involverar elever och föräldrar i 

klassrummets beslutsprocesser (Fredriksson, 2010, s.51). De förhållningssätt som under 

en längre tid funnits i skolan är det professionella förhållningssättet och det byråkratiska 

förhållningssättet. Det professionella förhållningsättet innebär att eleverna ses som 

klienter, och beslut fattas utifrån professionella bedömningar av enskilda fall 

(Fredriksson, 2010, s.50-51). Det byråkratiska förhållningssättet innebär en lojalitet med 

regelverket snarare än yrkesgruppen, och eleverna ses som medborgare med rättigheter 

och skyldigheter (Fredriksson, 2010, s 49, s.51).     

!
I sin avhandling presenterar Fredriksson tre resonemang bland de intervjuade lärarna 

som relaterar till marknadsmodellen och det marknadsorienterade förhållningssättet 

(Fredriksson, 2010, s.129). Kategorierna har han valt att kalla; “Läraren som säljare”, 

“Läraren som underordnad” och “Striden om marknadens förväntningar”. Det första 

illustrerar hur läraren har anpassat sig till marknadens förväntningar och omfattar ett 

marknadsorienterat sätt att se på eleverna. Det andra visar också på en anpassning till 

marknadsmodellen men pekar istället på ett marknadsorienterat sätt att resonera kring 

skolans ledning. Den tredje kategorin visar på en spänning mellan lärarna och hur 

lärarna ger mothugg mot marknadens förväntningar (Fredriksson, 2010, s.130).  

!
Lundström och Parding beskriver genom sin studie hur lärarna uppfattar 

friskolereformen, hur den påverkar deras arbete och profession och hur de agerar i 

relation till reformen. Där Fredriksson använder begreppen ‘professionellt 

förhållningsätt’ och ‘byråkratiskt förhållningsätt’ använder Lundström och Parding 
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‘professionens logik’ och ‘organisationens eller byråkratins logik’. Fredriksson skriver 

‘marknadsmodellen och brukarmodellen’ där Lundström och Parding använder det 

samlade begreppet ‘marknadens logik’. Logikbegreppen är hämtade från Freidson 

(2001). Lundström och Parding har genomfört fokusgruppsintervjuer med 58 

gymnasielärare som visar att marknadens logik fått betydelse i de flesta lärares 

arbetsvardag, vilket innebär nya arbetsuppgifter och arbetsvillkor samt att 

maktförhållanden, yrkesidentiteter och skolkulturer utmanas (2011, s.59). Liksom 

Fredriksson ser Lundström och Parding en spänning mellan lärarna då vissa av dem 

ställer sig motvilliga till marknadslogiken medan andra har adopterat den. Fredriksson 

skriver att:  

!
Enligt marknadsmodellen förväntas läraren betrakta eleven som kund. Detta innebär att 
eleven både tillskrivs rätten och förmågan att göra aktiva val kring sin utbildning. Det 
innebär också att läraren ser eleven som en marknadsandel, viktig att attrahera för att 
skolan ska kunna överleva på utbildningsmarknaden (2010, s.130).  !

Lärarna för under intervjuerna resonemang där det marknadsorienterade 

förhållningssättets kundorienterade elevsyn märks tydligt, och de omfattar attityder som 

kan härledas till marknadsmodellen. Resonemangen är tänkvärda bland annat eftersom 

det visar att marknadstänkande förekommer kopplat till det konkreta klassrumsarbetet 

(Fredriksson, 2010, s.131).  

!
Lundström och Parding intervjuar lärare som beskriver utvecklingen av en skolmarknad 

som medfört förändrade prioriteringar, och som uttrycker att den pedagogiska grunden 

stundtals kommer i skymundan. De skriver att:  

!
(…) det kan tolkas som att marknadslogiken har vunnit mark på professionslogikens 
bekostnad. Flera beskriver att de känner sig tvungna att ägna sig åt marknadsföring som 
att delta på mässor, formulera annonser och att utveckla lockande program och 
skolprofiler. De tycker inte att det borde vara deras uppgifter, men utför dem ändå 
motvilligt eftersom de inte upplever sig ha något val. (2011, s.69).   !

Flera av lärarna pekar också på kraven på utvärderingar och kvalitetsredovisningar, 

vilket kan ses som uttryck för organisationens logik. Lärarna menar att detta tar tid i 

anspråk och att det utgör ett visst problem, men att det samtidigt inte står i kontrast till 
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vad de anser vara sitt huvudsakliga uppdrag. Detta kan tolkas som att professionens- 

och byråkratins logik länge har funnits i läraryrket, och att de trots motsättningar har 

förenats (Lundström & Parding, 2011, s. 67).   

!
Effekterna av friskolereformen är påtagliga i lärarnas berättelser om sitt arbete. 

Marknadslogiken påverkar vardagen och förändrar arbetsvillkoren på ett sätt som 

svenska lärare aldrig tidigare har erfarit. För många av de intervjuade lärarna är det en 

utveckling som delvis kolliderar med deras professionella antaganden och värderingar, 

medan förändringarna för andra lärare upplevs tämligen oproblematiska (Lundström 

och Parding, 2011, s.66).  

   

Fredriksson kan se ett, om än svagt, negativt samband mellan marknadsorganisering och 

det professionella förhållningssättet, det vill säga att lärarna antar det professionella 

förhållningssättet i mindre utsträckning ju starkare marknadsmodellen på en skola är. 

Detta ger stöd åt  Lundströms och Pardings intervjuade lärare som upplevde en kollision 

mellan professionella värderingar och marknadslogik. Frediksson kunde också se att 

lärarna antog det byråkratiska och brukarorienterade förhållningssättet i större 

utsträckning ju starkare marknadsmodellen är (2010, s.181). Detta står i kontrast till det 

Lundström och Parding kan se i sina intervjuer, det vill säga att många lärare 

eftersträvar en långsiktig planering och att de uttrycker att konkurrensen mellan 

skolorna försvårar detta (2011, s.66). Enligt Lundström och Parding beror detta på att 

med marknadslogiken följer krav på flexibilitet som stundtals står i motsättning till 

långsiktig planering och samordning vilket kännetecknar byråkratins och delvis även 

professionens logik (2011, s.70). Fredriksson kunde även se ett tydligt samband mellan 

marknadsorganisering och lärares benägenhet att anta ett marknadsorienterat 

förhållningssätt, och att lärare i vinstdrivande friskolor är betydligt mer 

marknadsorienterade än lärare i kommunala skolor (2010, s.181).  

   

Diskurser om effektivitet, konkurrens, marknadisering, prestationskultur och 

ansvarsutkrävande står enligt Lundström och Parding i motsättning till läraryrkets 

handlingsfrihet och tiliten till de professionella, vilket försvagar och utarmar 
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professionen i sin helhet (2011, s.74). Det finns en potentiell risk för att det kollegiala 

samarbetet och stödet försvagas i tider av förändrad styrning. Dock finns det också 

forskare som menar att valfrihetsreformer medför förbättrade möjligheter för lärare, till 

exempel utökad autonomi (Lundström och Parding, 2011, s.74). Lundströms och 

Pardings resultat indikerar en utveckling i riktning mot vad som kan kallas 

organisationsprofessionalism, som för lärarna innebär en styrd, serviceinriktad roll i en 

affärskontext (2011, s.74).    

!
Vi kommer inte att tolka och analysera vårt resultat genom de begrepp som Fredriksson 

använder. Istället kommer vi i likhet med Lundström och Parding använda oss av 

Freidsons (2001) logiker.  

!
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6. Metod 

Vår studie är en kvalitativ studie där vi har genomfört fokusgruppsintervjuer med fyra 

grupper av gymnasielärare i musik. I detta kapitel följer en beskrivning av studiens 

utformning samt de överväganden vi har gjort på vägen. 

6.1 Metodologiska överväganden 

Vi har valt att fokusera på lärarnas uppfattning om marknadiseringens konsekvenser. 

Det finns många möjliga perspektiv på marknadiseringen av gymnasieskolan, från 

politisk nivå till elevnivå, som alla i sin tur kan leda till olika metodval. Även med vårt 

fokus på hur musiklärarnas arbete påverkas kan olika metoder ge olika perspektiv. 

!
En möjlighet hade varit att genomföra observationer för att upptäcka i vilka situationer 

marknadiseringen tar sig uttryck i praktiken. Dock skulle det förmodligen vara svårt att 

producera relevant data genom observation då skolkonkurrensen antagligen inte tar sig 

uttryck på ett tydligt sätt i t.ex. varje lektion. Dessutom skulle det vara svårt att som 

utomstående tolka vilka handlingar som är ett resultat av marknadiseringen. Därför tror 

vi att vi behöver tillgång till uppfattningar hos de som är verksamma i skolans vardag. 

Vi hade kunnat välja elever, rektorer eller annan personal men vi är mer intresserade av 

lärarnas uppfattning då de har professionell kompetens om lärande och undervisning 

samt en central roll i skolans dagliga verksamhet. Denna avgränsning är förstås också 

ett resultat av studiens omfattning och lämnar utrymme för vidare forskning. 

!
För att undersöka lärarnas uppfattningar har vi valt en kvalitativ metod. Kvantitativa 

metoder så som enkäter eller strukturerade intervjuer hade varit möjliga men låt oss då 

begrunda den kritik som framförts mot kvantitativa metoder inom samhällsvetenskaplig 

forskning. Kritiken handlar i grunden om att den kvantitativa forskningen tillämpar en 

naturvetenskaplig modell som inte går att applicera på sociala fenomen. Den 

kvantitativa forskningen bygger på vetenskapsteori som ser förbi människans 

uppfattningar och ser sociala fenomen som yttre fakta istället för något som skapas 
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genom individernas handlingar. Ett exempel är att en enkätundersökning förutsätter att 

personerna som svarar uppfattar frågorna och deras begrepp på samma sätt. Den 

kvalitativa forskningen menar att vi inte på förhand kan veta hur människor uppfattar 

begreppen och att deras mening skapas hos och mellan individerna (Bryman, 2011, s.

171-172).  

!
Kvalitativ forskning har en tolkande epistemologisk inriktning vilket innebär att man är 

intresserad av den mening som människor tillskriver sitt eget och andra personers 

handlande. Den har en konstruktionistisk ontologi vilket innebär att den ser den sociala 

verkligheten som en produkt av individernas göranden och låtanden, inte som något 

yttre faktum som föregår individerna. Sociala företeelser konstrueras av dess aktörer. De 

är i ständig revidering och skapas i ett socialt samspel (Bryman, 2011, s.37, 40, 

340-341). 

!
Även kvalitativ forskning är utsatt för kritik. Bland annat för att forskaren är alltför 

subjektiv samt för problem med generaliserbarhet och replikation av undersökningar 

(Bryman, 2011, s.368-370). Det verkar således inte gå att säga att antingen kvantitativ 

eller kvalitativ metod alltid är bäst för att undersöka ett samhällsvetenskapligt område. 

Vi ser dock att kvalitativ metod med konstruktionism som teoretisk bakgrund lämpar sig 

bra för att ta reda på något om marknadiseringens påverkan på gymnasieskolan. Det 

tycks svårt för oss som forskare att utföra kvantitativa mätningar på ett såpass 

mångfasetterat område. Att låta lärarna själva formulera sig och se deras uppfattningar 

som konstruerande av den verklighet de befinner sig i verkar som en mer lämplig 

ansats.  

!
Anledningen till att vi har valt fokusgruppsintervjuer framför individuella intervjuer är 

för att komma åt fler möjliga perspektiv på marknadiseringens påverkan på lärarnas 

arbete. Fler informanter ger fler perspektiv men framförallt kan metoden i sig, med sin 

interaktiva inriktning, generera data som inte hade uppkommit i individuella intervjuer. 

Att beskriva hur skolkonkurrens och valfrihet påverkar lärarnas vardag är förmodligen 
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ingen självklarhet. Samtalet som ryms inom fokusgruppen kan nog vara nödvändigt för 

att lärarna ska komma fram till vilka uppfattningar och erfarenheter de har. 

!
Vi har valt en metod istället för att kombinera flera metoder. En konstruktionistisk 

vetenskapssyn beskriver sociala fenomen som komplexa och mångdimensionella och 

flera metoder hade kunnat komplettera bilden av fenomenet marknadiseringens 

konsekvenser för musiklärarna. Dock menar vi att det i så fall hade varit lämpligast att 

göra t.ex. en observationsstudie eller enkätstudie utefter den analys som vi gjort av 

fokusgrupperna. Till ett sådant tillvägagångssätt finns inte utrymme inom detta 

examensarbete. Istället lägger vi våra resurser på att göra flera fokusgruppsintervjuer för 

att på så sätt fånga in fler perspektiv på ämnet. Vi uppmanar till vidare forskning för att 

komplettera med andra metoder. 

6.2 Fokusgrupper  

Vi har valt att genomföra fokusgruppsintervjuer i vår studie. En fokusgrupp innebär att 

flera personer intervjuas samtidigt om en viss frågeställning eller ett visst tema. 

Metoden karaktäriseras av att vara förhållandevis ostrukturerad och därmed ge stort 

utrymme till interaktion mellan deltagarna. Målet är att få fram deltagarnas 

uppfattningar samt det meningsskapande som sker i samspel mellan dem (Bryman, 

2011, s.446-449; Halkier, 2010, s.7-8). 

!
Ordet fokusgrupper är en förkortning av begreppet fokuserade gruppintervjuer och har 

blivit den vanligaste benämningen av metoden. Fokuserade intervjuer används som 

benämning av en enskild intervju där intervjupersonen medvetet valts ut i egenskap av 

att ha deltagit i en viss situation. Likaså är deltagarna i en fokusgrupp utvalda för att 

man vet att de har en viss erfarenhet (Bryman, 2011, s.446-449). 

!
Vissa författare skiljer fokusgrupper från gruppintervjuer och pekar då på att forskaren i 

högre grad intresserar sig för samspelet mellan deltagarna i fokusgruppen. Skillnaden 

kan också vara att fokusgruppen har ett tydligare fokus på ett visst tema medan 
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gruppintervjun täcker in fler olika frågeställningar. I andra fall används gruppintervjuer 

och fokusgrupper synonymt (Bryman, 2011, s.446-447; Halkier, 2010, s.7). 

!
Fokusgrupper har sitt ursprung i marknadsföringsforskningen och har sedan 1940-talet 

använts för att undersöka människors attityder till nya produkter och kampanjer. Sedan 

dess har metoden blivit populär inom den samhällsvetenskapliga forskningen (Bryman, 

2011, s.448; Halkier, 2010, s.9-10). 

6.2.1 Fördelar med fokusgrupper 

Fokusgrupper är bra på att producera data om gruppers sociala tolkningar och normer. 

Då deltagarna kommenterar och ställer frågor till varandra med en kontextuell förståelse 

kan metoden producera komplexa data som hade varit svåra att få fram i individuella 

intervjuer (Halkier, 2010, s.10-12). Fokusgrupper kan vidare ge en förståelse till varför 

människor tycker som de gör då deltagarna utforskar varandras skäl av att vara av en 

viss åsikt. Deltagarna kan ifrågasätta varandra, be om förtydliganden eller argumentera 

emot. Detta ger en mer realistisk bild av deltagarnas egentliga uppfattningar. En individ 

kan svara på ett sätt men när hon hör vad de andra har att säga kan hon modifiera eller 

utöka sitt svar. Fokusgrupper är på det sättet ett bra redskap när man vill få fram många 

åsikter i en viss fråga (Bryman, 2011, s.449). 

6.2.2 Nackdelar med fokusgrupper 

Det individuella perspektivet blir underrepresenterat i fokusgrupper då varje informant 

inte får komma till tals lika mycket och djupgående som i en individuell intervju. Alla 

kommer kanske inte ens vilja eller våga ge uttryck för sin åsikt i det sammanhang som 

gruppen utgör. Atypiska uppfattningar tenderar att bli underrepresenterade i 

fokusgrupper då åsikter blir utsatta för social kontroll. Detta kan dock vara både fördel 

och nackdel eftersom det i en individuell intervju kan vara mycket svårt att tolka vad 

som är en ovanlig uppfattning av en företeelse. I fokusgrupper får man alltså reda på 

någonting om hur informantens utsagor står sig i en social kontext. Med 

konstruktivismen som vetenskapsteoretisk grund kan man dessutom argumentera att 
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människor alltid producerar sina individuella förståelser i förhållande till sociala 

relationer. Forskaren måste dock alltid ta hänsyn till de grupprocesser som uppstår 

under samtalet vilket kan komplicera analysen (Halkier, 2010, s.10-12). En risk med 

fokusgrupper är att deltagarna är mer benägna att uttrycka kulturellt förväntade eller 

accepterade uppfattningar när de är i en grupp samt att de kan komma att sträva efter 

enighet trots att de är av olika uppfattningar (Bryman, 2011, s.464). 

6.3 Urval 

Vi har genomfört fyra fokusgruppintervjuer på olika skolor med två till fyra deltagare i 

varje grupp. Deltagarna är alla kollegor och arbetar som lärare i musik på estetiska 

programmet. Fördelen med att ha deltagare som känner varandra (och i detta fallet 

arbetar ihop) i en fokusgrupp är att deltagarna kan fördjupa varandras perspektiv på 

grund av delade upplevelser (Halkier, 2010, s.29). Om vi hade skapat sammansatta 

grupper med deltagare från olika skolor så hade risken varit stor att konkurrensen 

mellan skolorna hade hämmat samtalet. Inte minst med tanke på att just konkurrensen är 

en viktig del av studiens fokus.  

!
De fyra skolorna ligger i två olika kommuner, en kommunal och en fristående skola i 

varje kommun. I vår anonymisering har vi gett kommunerna de fiktiva namnen 

Stadsköping och Orteborg. Skolorna kallar vi för Stadsköpings kommunala, 

Stadsköpings friskola respektive Orteborgs kommunala och Orteborgs friskola. Vi valde 

en jämn fördelning mellan kommunala och fristående skolor för att få en bra 

representation av olika perspektiv. 

6.3.1 Kommunerna 

Båda kommunerna är större städer (enligt Skolverkets definition har större städer mellan 

50 000-200 000 invånare samt en tätortsgrad som överstiger 70 procent (Skolverket, 

2014)). Stadsköping är den större av de båda och har dubbelt så många gymnasieskolor 

i kommunen. Dessutom är nästan hälften av gymnasieskolorna i Stadsköping fristående 

skolor. I Orteborg är ungefär en tredjedel av skolorna fristående. I vardera kommun 
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finns tre skolor som erbjuder estetiskt program med inriktning musik. Av dessa har vi 

alltså intervjuat lärare på två skolor. 

6.3.2 Skolorna och lärarna 

Stadsköpings kommunala är en skola som har funnits i sin nuvarande form sedan före 

den samlade gymnasieskolans införande 1970, och har anor ända tillbaka till 1800-talet. 

Skolan har tre program och cirka 600 elever. På Stadsköpings kommunala intervjuade vi 

tre lärare som alla är män och har jobbat i över 10 år på skolan. 

!
Stadsköpings friskola har funnits i cirka 25 år och ägs av skolans styrelse. Skolan har 

cirka 100 elever och inga andra program än estetiska programmet. Vi intervjuade en 

kvinna och två män som har jobbat på skolan i cirka 10 år. 

!
Orteborgs kommunala har funnits i ungefär 20 år. Det går runt 400 elever på skolans tre 

program. I fokusgruppen på Orteborgs kommunala ingick två män som båda har jobbat i 

över 10 år på skolan. 

!
Orteborgs friskola grundades för cirka fem år sedan och ingår i ett skolföretag med över 

10 skolor runt om i Sverige. Företaget ingår i sin ut i en av landets ledande 

utbildningskoncerner. På skolan går cirka 400 elever på sju olika program. Vi 

intervjuade två män och två kvinnor där ingen har jobbat mer än fem år på Orteborgs 

friskola. Någon har bara jobbat i knappt ett år på skolan. 

6.4 Genomförande 

Vid intervjuerna gjordes en ljudupptagning och varje intervju tog mellan 35-50 minuter. 

Att hitta en tid då flera lärare hade möjlighet att ställa upp för intervju visade sig vara 

förenat med en hel del logistiska problem vilket resulterade i att en av intervjuerna 

genomfördes i restaurangmiljö utanför arbetstid. Detta till skillnad mot de övriga 

intervjuerna som genomfördes i respektive skolas lokaler. Restaurangintervjun hölls 

med Orteborgs friskola och miljön bidrog till en del svårigheter att få till ett dynamiskt 
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samtal då ljudnivån var relativt hög. Deltagarna ville gärna prata en och en för att ljudet 

helt säkert skulle tas upp av inspelningsutrustningen. Å andra sidan kan miljön ses som 

ett plus för att skapa en otvungen stämning som enligt Halkier (2010, s. 48) gör det mer 

sannolikt att alla deltagare säger något.   

!
I inledningen uppmuntrades deltagarna att diskutera med varandra, att flika in och att 

komma med åsikter av olika slag. Vi poängterade att vi inte sitter inne med de rätta 

svaren och att det är deras erfarenheter och åsikter som är av intresse. Introduktionen 

förbättrades och gjordes mer relevant inför varje intervju, och detta kan också spela in 

när det kommer till vilket flöde och vilken dynamik som förekom i samtalet mellan 

deltagarna.   

!
Vi ville både ge stor plats åt deltagarnas perspektiv och samtidigt se till att vårt egna 

forskningsintresse belystes, och valde därför att använda oss av trattmodellen som 

innebär att starta öppet och avsluta med en stramare styrning (Halkier, 2010, s. 39). 

Intervjuerna inleddes med frågor kring vad som var bra med just deltagarnas 

arbetsplatser samt vad som eventuellt kunde förbättras. Vårt syfte var att börja med 

öppna frågor som kunde ge många olika svar och samtidigt få deltagarna att reflektera 

över hur deras arbetsplats ser ut. Ord som konkurrens och marknadsföring utelämnades 

medvetet för att se om detta var något som deltagarna tog upp som viktigt utan att det 

berörts i frågan. Enligt Halkier (2010, s. 40) bör de öppna frågorna följas av mer 

specifika inledningsfrågor samt målinriktade uppföljningsfrågor. Vi gick därför vidare 

med frågor som berörde vårt ämne mer, till exempel vad deltagarna tänkte på när de 

hörde ’konkurrensen mellan gymnasieskolor’. Efter det följde frågor som var mer 

målinriktade, till exempel ’påverkas musiklärare mer än andra lärare av konkurrensen?’ 

och ’påverkar konkurrensen mellan gymnasieskolor ert lektionsinnehåll?’. Intervjun 

blev mer strukturerad i slutet, men vi följde genom hela intervjun upp intressanta ämnen 

som uppkom med följdfrågor.  

!
Deltagarna i våra grupper känner varandra förhållandevis väl och vi kan på så vis 

förhoppningsvis närma oss “naturliga” data och få en inblick i de sociala kontexter som 
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deltagarna rör sig i. Enligt Wibeck, (2010, s. 65) är dock risken med att deltagarna 

känner varandra väl att ämnen som tas för givet inte tas upp och att konflikter gärna 

undviks. Det var därför än mer angeläget för oss att ta upp ämnen som är potentiellt 

känsliga och ställa specifika frågor om till exempel valfrihetens påverkan och 

konkurrensens effekter. Dessa ämnen skulle både kunna ge upphov till 

meningsskiljaktigheter och konflikter, men också anses som självklara och därför inte 

tas upp.  

6.5 Etiska överväganden 

I arbetet med vår studie har vi följt Vetenskapsrådets (1990) forskningsetiska principer 

för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. I samband med intervjuerna 

informerades deltagarna om studiens syfte, hur vi kommer använda inspelningarna, att 

deltagarna är anonyma och har rätt att avsluta studien när de vill då deltagandet är 

frivilligt. Detta gjordes både muntligt och skriftligt genom ett informationsblad som 

deltagarna fick behålla (se Bilaga 1). Samtycke inhämtades muntligt samt genom en 

symbolisk namnteckning som bekräftade att deltagarna hade tagit del av informationen 

på informationsbladet. 

!
Anonymiseringen av de individer som deltog i studien är viktig i vår studie då 

diskussionerna innehåller uttalanden som direkt eller indirekt rör deltagarnas chefer och 

kollegor och därför kan vara känsliga. Därför har vi varit noga med att inte lyfta fram 

citat som skulle avslöja för mycket om vilken skola det handlar om för den som är 

insatt. Som tidigare nämnt har vi valt fiktiva namn åt kommunerna och skolorna och vi 

har även gett fiktiva namn till varje enskild informant. 

!
Ljudupptagningarna har sparats på våra privata datorer och inte lämnats vidare eller 

spelats upp för tredje part. Även de fullständiga transkriptionerna har förvarats utom 

åtkomst för utomstående. 

6.6 Transkribering 
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Intervjuerna överfördes från ljudupptagningar till text genom att transkriberas i sin 

helhet. Vi följde Halkiers (2010, s.69) rekommendationer om att inte följa 

transkriberingstraditionen så strängt att man skriver ut detaljer som hur långa pauserna 

är i sekunder. Däremot bör man föra ner allt inspelat material i skrift, även överlappande 

tal, skratt och korta inpass som “Ja”, “Mm”, “Nej”, vilket vi också gjorde. Detta gav i 

analysen en bild av den sociala interaktionen samt vilka uppfattningar som delades av 

de övriga deltagarna. I citaten i resultatkapitlet är dessa korta inpass ofta borttagna för 

att underlätta läsningen och detta markeras då så här: ”(…)”. Talspråk skiljer sig mycket 

från skriftspråk men för att inte reducera materialet för mycket bör man behålla  

ordföljden och de vardagliga utfyllnadsord som ”alltså”, ”väl” och ”eh” (Halkier, 2010, 

s.69). För att inte reducera talspråket för mycket har vi också valt att behålla stavningar 

som normalt inte finns i officiellt skriftsråk, så som ”dom” för de och dem, ”sånna” för 

sådana och ”asså” för alltså.  

6.7 Analys 

För att analysera vårt material har vi använt en sammansatt analysmodell. I analysens 

inledningsskede gjorde vi en översikt inspirerad av grounded theory (Bryman, 2011, s.

513-517). Vi gjorde en detaljerad öppen kodning av allt material för att lättare kunna 

hitta icke förväntade mönster. I nästa skede gjorde vi en beskrivande analys (Wibeck, 

2010, s.110) genom att skriva sammanfattningar av vad som kommit fram i varje 

intervju. Genom att sedan jämföra de olika intervjuerna hittade vi strukturer och teman i 

materialet som blev utgångspunkt för vidare analys. 

6.7.1 Diskursanalys som inspiration 

Som del av att fördjupa analysen har vi inspirerats av diskursanalys. Vi har inte 

genomfört en regelrätt diskursanalys men har haft ett förhållningssätt till materialet som 

delvis överensstämmer. Det är ändå relevant att beskriva diskursanalysen översiktligt 

samt hur vi relaterar till den i vår studie.  

!
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Diskursanalysen bygger på en konstruktivistisk vetenskapssyn och utgår från att vår 

förståelse av omvärlden uppstår genom det sätt som vi kommunicerar med varandra om 

olika företeelser. En diskurs är förenklat “ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen” (Winther Jørgensen & Philips, 2000, s.7). Diskurser identifieras i den 

diskursiva praktiken. Det vill säga genom den kommunikation som människor bedriver 

i olika sociala sammanhang. I vår analys har vi intresserat oss för vilka begrepp lärarna 

använder och hur de talar om skolan och sin arbetssituation för att identifiera deras 

förståelse och förhållningssätt.  

!
Diskursanalysen intresserar sig för den diskursiva praktikens förhållande till den sociala 

praktiken. Då undersöks vilket nät av diskurser den diskursiva praktiken ingår i samt 

vilken kontext av sociala och kulturella strukturer som skapar ramen för den. Vi har i 

vår analys identifierat uttalanden och attityder som relaterar till olika sätt att se på 

skolan som återfinns i samhället. I det arbetet har vi använt oss av Freidsons (2001) tre 

logiker som vi uppfattar som en typ av diskurser. 

6.7.2 De tre logikerna 

Vi använder oss alltså av Freidsons (2001) tre logiker; professionalism, organisationens 

logik och marknadens logik, då vi genomför vår analys. Freidson skriver att de tre 

logikerna används för att organisera och kontrollera de sociala, ekonomiska och 

kulturella omständigheter som omger arbete. Han beskriver arbete som tillämpning av 

kunskap och färdighet (2001, s. 179). 

  

Freidson menar att de tre logikerna är idealtyper som inte finns i ren form, och att 

verkligheten är och ska vara en blandning av de tre logikerna. Problem som kan uppstå 

rör snarare hur den blandningen ser ut, och om fördelarna med en logik trycks undan 

när fokus ligger på de andra, vilket leder till att deras nackdelar då blir överdrivet 

stimulerade (2001, s.181).  

!
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Marknadens logik innebär fri konkurrens. Konsumtion är ett ledord och konsumentens 

preferens styr vilka tjänster som finns tillgängliga. Värdet avgörs framförallt genom 

priset (Freidson, 2001, s.2).  

!
Organisationens logik (eller byråkratins logik) bygger på regler, effektiv planering och 

kontroll. Målet är framförallt effektivitet och förutsägbarhet. 

!
Professionalism är inte lika utforskat men handlar om människor som har specialiserad 

kunskap och som har makten att själva organisera och kontrollera sitt arbete. Bara de 

har rätten att korrigera sina kollegors arbete, men de utnyttjar inte sina förmåner 

eftersom de gör sitt arbete framförallt för att själva känna tillfredsställelse och inte för 

att öka sina inkomster. Freidson menar även att professionalism är “(…) the belief that 

certain work is so specialized as to be inaccessible to those lacking the required training 

and experience, and that it cannot be standardized, rationalized or, 

“commodified””  (2001, s.17). 

!
Lundström och Parding skriver att de tre logikerna vilar på olika värden, vilket medför 

olika sätt att se på hur arbetet ska planeras, utföras och följas upp (2011, s. 63). De olika 

logikerna har alltså olika syn på vad som är viktigast och hur man uppnår det på bästa 

sätt, och de aktörer som har tolkningsföreträde bestämmer vilken logik som styr arbetet 

i störst utsträckning. 

!
Trots att organisationens logik står i kontrast till de övriga logikerna, så kommer vi 

endast att använda oss av marknadens logik och professionalism när vi tolkar vårt 

resultat. Detta eftersom resultatet inte visar några större exempel på organisationens 

logik.  

6.8 Giltighet och tillförlitlighet 

I våra överväganden om studiens design (se kapitel 6.1-6.4) har vi försökt att skapa 

bästa möjliga förutsättningar att svara på frågan om hur marknadiseringen av 
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gymnasieskolan påverkar musiklärarnas arbete. Detta inom ramen för examensarbetets 

omfattning. Vi har anpassat metodval, urval av deltagare, sammansättning, 

intervjufrågor och val av struktureringsnivå i intervjuerna, efter studiens syfte och 

frågeställningar. Vidare har vi arbetat systematiskt vid intervjutillfällena, 

transkriberingen och i analysen för att alla informanters utsagor ska få en likvärdig 

behandling. 

!
Ur den kvalitativa forskningen kan man inte göra samma generaliseringar som i den 

kvantitativa forskningen. Detta gäller förstås också vår studie. Det går exempelvis inte 

att säga att 75 % av musiklärare på gymnasiet ställer sig negativa till konkurrens mellan 

skolorna. Däremot kan man göra så kallad analytisk generalisering som utgår från det 

urval och den sociala kontext som studien rör (Halkier, 2010, s.109). Vår studie är dock 

förhållandevis liten och representerar endast ett fåtal av Sveriges gymnasielärare i 

musik. Resultatet kan därför inte generaliseras för alla estetiska program i hela landet 

men kan visa vissa mönster. För att resultaten ska vara mer giltiga har det varit viktigt 

för oss att analysera vårt material i förhållande till tidigare studier som Lundahl m.fl. 

(2014), Lundström & Parding (2011), Holmberg (2010) och Asp (2015). 

!
Något som bör framhållas är att deltagarna visste vad ämnet för studien var redan i 

början av intervjun. Det är därför inte säkert att de hade pratat med samma nivå av 

marknadsdiskurs om de hade pratat helt fritt om sitt arbete på skolorna. Vi valde att 

informera om studiens ämne dels av etiska skäl men också för att säkerställa att vi 

överhuvudtaget skulle få något relevant resultat. Att lärarna använder ett marknadsspråk 

är därför inte så förvånande. Vi har i vår analys istället fått fokusera på hur de använder 

marknadsspråket. 

!
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7. Resultat 

7.1 Marknadiseringens påverkan på lärararbetet  

7.1.1 Marknadsföring 

Att marknadsföra sin skola är den aspekt som lärarna verkar förknippa mest med 

marknadiseringens påverkan av deras arbete. Det är ett ämne som återkommer många 

gånger i alla intervjuer.  

!
Gemensamt för alla skolor verkar vara att det är lärarna själva som jobbar med 

marknadsföringen på olika sätt. Däremot skiljer sig attityden till detta en hel del. Vissa 

verkar se det som en naturlig del av arbetet medan andra tycker att det borde finnas 

någon professionell som tar hand om marknadsföringen. En av skolorna har en 

producent för estetprogrammet som jobbar med konserter och marknadsföring. Men 

även där är lärarna involverade. 

!
En egen Facebook-sida verkar vara en viktig marknadsföringskanal. Annonser i 

tidningar och på stan verkar inte anses vara prisvärt. Alla skolor jobbar med att låta sina 

elever spela på grundskolor. Några tar också kontakt med gamla elever som det har gått 

bra för och använder dem i sin marknadsföring.  

!
På en av skolorna är den etiska och ideologiska aspekten av marknadföringen 

framträdande. De gör genomtänkta val utifrån vad de kan stå för och vill hellre vara 

ärliga än att komma med falsk marknadsföring. 

!
Bianca: Men vi jobbar liksom så. Just med det musikaliska ska vara det som man liksom 
marknadsför oss med. Att vi våga lita på att vi skickar ut bra elever liksom. (...) Så att, 
såna grejer istället för då, om man jämför med andra som kanske… !
Bertil: Erbjuder en dator. !
Bianca: Erbjuder en dator eller alltså sånna mera saker liksom. Det vill vi inte hålla på 
med. Och inte… Och framförallt aldrig invagga dom som eventuellt ska söka i något som 
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är falskt liksom, utan man ska kunna stå för allt det som vi marknadsför liksom. (...) Det 
är vi ju superhårda med. Så det har väl varit kompromissen då. Vi har inga sånna saker 
som vi delar ut heller när vi har mässor. Men vi brukar ställa upp en skitsnygg monter 
med massa instrument (Stadsköpings friskola). 

7.1.2 Eleverna involveras i marknadsföringen 

Genomgående för alla de skolor där vi har genomfört intervjuer är att de elever som går 

på skolorna involveras i marknadsföringen och verkar ses som ett viktigt “verktyg” i att 

locka nya elever. Detta sker framförallt genom att de spelar på olika konserter och 

turnéer men också att de får ta hand om sociala medier och svara på frågor från 

högstadieelever. Det verkar inte gå att undvika att bli en del av skolans marknadsföring 

när man läser på det estetiska programmet med inriktning musik. 

!
(…) och att eleverna har varit ute och spelat på högstadieskolor, vilket har varit en ny grej 
som jag har förstått, att det har varit en aktiv såhär, turné nu. Där eleverna har fått komma 
ut och spela och träffa andra elever och berätta om programmet…” (Daniel, Orteborgs 
friskola) !
(…) och där försöker vi använda oss av undervisningen eller av eller ja, av våra elever 
kort och gott. (…) Med konserter, publika konserter i sammanhang, vi har en producent 
som är väldigt aktiv vad gäller att anordna konserter för eleverna (Christofer, Orteborgs 
kommunala). !

Att eleverna är såpass involverade i marknadsföringen framstår inte alls som 

problematiskt i våra intervjuer. Det är snarare så att man försvarar 

marknadsföringsarbetet med att det involverar elever och inte är något separerat från 

lärararbetet i övrigt. Det förekommer också utsagor om att eleverna tycker att det är 

roligt och att de är stolta över sin skola. 

!
Min uppfattning i alla fall i våran verksamhet är att vi, när vi gör reklam, marknadsför oss 
s jälva, så gör vi det med eleverna. (…) Vi använder eleverna som 
marknadsföringsverktyg. (…) och det involverar eleverna i marknadsföringen. (…) Så att 
vi har ingen, det är inte så att vi liksom separat sitter och jobbar på att marknadsföra oss 
så, utan vi använder eleverna i konsertverksamheter också vidare (Christofer, Orteborgs 
kommunala). !
Dom är ju sugna på att synas och tala om att dom går här också. Dom är stolta över sin 
skola och så där (Bertil, Stadsköpings friskola). !
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Lärarna motiverar i flera fall de konserter som eleverna får göra på grundskolor och i 

offentliga sammanhang med att det också har ett pedagogiskt syfte då eleverna får lära 

sig betydelsen av marknadsföring i musikbranschen. 

7.1.3 Lägre nivå och betygsinflation 

Några menar att det finns en risk att kvaliteten växlas ner och att man ser mellan 

fingrarna på elevernas prestationer då de riskerar att bli av med elever om de ställer för 

höga krav. Vissa uttalar att det inte finns tillräckligt elevunderlag för att ställa höga krav 

på de som kommer in. Skolorna har inte några inträdesprov därför att de vill ha så 

många elever som möjligt, oavsett förkunskaper. På en skola berättar de att de tidigare 

hade inträdesprov där de avrådde elever som inte hade tillräckliga musikaliska 

kunskaper från att börja på deras program men att de inte har det längre. Det 

förekommer också en uppfattning om att det finns risk för betygsinflation då man inte 

vill vara hårdare i sin bedömning än på andra skolor. På en skola har man sett detta 

väldigt konkret då elever med bra betyg i kursen Gehörs- och musiklära har bytt till 

deras skola, men med vad lärarna bedömde som undermåliga kunskaper. 

7.1.4 Ansträngningar för att behålla elever 

Det verkar vara viktigt att eleverna ska trivas på skolan, särskilt under första året, för att 

de inte ska få för många avhopp. Skolorna anstränger sig för att behålla elever och tar 

emot nya elever långt in i utbildningen trots att lärarna uttrycker att detta inte alltid är 

bra för eleven.  

!
...man försöker så länge som möjligt behålla elever även om det, man egentligen kanske 
kan se att det hade varit bättre för den eleven att va nån annan stans i livet liksom. Men så 
försöker man ändå hålla kvar för elevpengens skull alltså. Och det är ju egentligen väldigt 
kasst asså (August, Stadsköpings kommunala). !
Sen är det ju också (...) extremt dåligt för eleven ur inlärningssynpunkt, att byta skola. 
Det tar riktigt lång tid eftersom all energi går åt till att förhålla sig till den nya klassen, till 
den nya skolan. (Man) kanske behöver komplettera med saker och bara lära sig det innan 
man kan börja lära sig saker. Och det, därför är det extremt dåligt med det här fria 
sökandet… (Bianca, Stadsköpings friskola). !
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Det finns en viss tendens i intervjuerna som pekar på att lärarna i viss mån anpassar 

innehållet i undervisningen för att tillfredsställa elevernas önskemål och på så sätt 

motverka att de byter skola. Dock kopplas detta samtidigt till mer pedagogiska syften 

som att stärka elevernas motivation. 

7.1.5 Lärarnas arbetssituation 

En del informanter lyfter fram att det finns en stress kopplad till marknadiseringen, och 

att det har inneburit att ytterligare arbetsuppgifter har tillkommit utan att andra har 

försvunnit. 

!
Det tar väl ibland lite fokus från undervisningen kanske. Ehm. Generellt tycker jag inte 
att det här med marknadiseringen har varit särskilt lyckat (Albin, Stadsköpings 
kommunala). !
Samtidigt så ligger där ju en stress att vi känner att vi skulle kunnat gjort saker så mycket 
bättre om vi hade haft lite andra förutsättningar, prioriteringar (Carl, Orteborgs 
kommunala). !
Nu är det ju mer en stress, skulle jag säga / att det är verkligen ett race om eleverna. Det 
finns inte elever så att det räcker för att alla ska överleva helt enkelt (Carl, Orteborgs 
kommunala). !

Detta tar tid från undervisningen, vilket många av lärarna ser som sin främsta uppgift, 

och skapar därför en frustration. 

!
Christofer: (…) min tanke vad gäller marknadsföring och pr och så där är att det är 
viktigt, visst det är det, men undervisning är viktigare. (...) Och det som är ännu viktigare 
än undervisning det är att man har en bra undervisning, bra innehåll. För har man inte det 
så är pr bortkastat.  !
(...) !
Carl: Och det är ju svårt att hinna med att både göra en bra undervisning och sen 
dessutom marknadsföra det väl, som lärare (Orteborgs kommunala). 

  

Andra informanter lyfter fram den stress som uppkommer av pressen att vara den bästa 

skolan. Samtidigt som informanterna vill erbjuda det bästa för eleverna, så upplever de 

en stor press och dessutom en oro över att den bästa undervisningen kanske inte alltid 

gör att flest elever väljer deras skola och att det i förlängningen ska leda till 

nedskärningar och därmed arbetslöshet.  
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!
Vi måste erbjuda det bästa så att man liksom pushar sin..sin grupp på nåt vis om att vi 
erbjuder det som är väldigt bra, det här erbjuder vi som är väldigt bra och därför kan vi 
konkurrera (…) men rädslan består ju i dels asså att inte bli vald liksom, eller att…ja att 
det ska bli så litet så att man måste skära ner på ett eller annat sätt, eller att det inte blir 
hållbart liksom (Denise, Ortsborgs friskola). !
Och det gör man ju extremt tydligt på den här skolan, asså att man pratar om att vi vill 
vara den skolan som eleverna sprider märket vidare (…) att det är dom (eleverna) som 
ska bära den huvudsakliga reklampelaren liksom. Det är väl målet för rektorn som han 
också liksom skjuter ut i oss lärare. Och det känns både väldigt positivt och ibland som en 
börda, när man känner att man inte kan leva upp till det för det är så klart ingen rak väg 
(Denise, Ortsborgs friskola). !
Sen är det ju klart att båda vi vill ju ha kvar våra jobb. Och att, om det inte kommer några 
elever  så...får vi inget jobb (skratt) (Diana, Ortsborgs friskola). 

7.1.6 Undervisningens innehåll 

Vid frågan om konkurrensen påverkar lektionsinnehållet och undervisningen så svarar 

de flesta informanter initialt nej eller att de inte har tänkt på det. När de får tänka på det 

en stund kan man se ett mönster av att de kopplar samman delar av undervisningen med 

marknadsföringsarbetet, till exempel konserter och turnéer, men att de samtidigt 

distanserar sig från det genom att prata om det som något de hade gjort oberoende av 

konkurrenssituationen. 

!
Ja men det gör vi… Det har vi ju gjort länge. Alltså vi har alltid… Det har vi gjort sen jag 
började. 96/97, sen dess har vi liksom kört, försökt köra konserter i andra sammanhang 
liksom. Vi är ute på skolor eller konserthus eller vad det nu är för något. Så det har vi, det 
har alltid ingått i liksom, i undervisningen (August, Stadsköpings kommunala). !
Dessutom är det ju så, som jag uppfattar det, jag var inte med när man gjorde dom här 
konsertturnéerna förut, men som jag uppfattar det så görs dom på ungefär samma sätt 
(Christopher, Orteborgs kommunala). !

När informanterna reflekterar ytterligare kommer det upp delar av undervisningen som 

inte har förekommit innan marknadiseringen av skolan, eller moment som finns till 

största delen för att marknadsföra skolan. Dock finns en tvetydighet, och man kan se en 

spänning mellan marknadslogik och professionalism.   

!
Och allt handlar ju indirekt om vilken asså, hur du framför musik på scen för att folk 
ska..så att båda du ska gilla det och för att folk gilla det, för att nån vill ha dig i sitt band, 
för att nån vill lyssna på dina låtar. Så att det, jag tror nog..jag måste nog faktiskt säga att 
jag..absolut, min undervisning har ju att göra med marknadsföring. Både inom...men att 
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sälja in skolan, ja, kanske vissa val av låtar så här att jag, ‘det här ska ni veta elever, det 
här tar vi på konserten för att det är en riktig publikfriare’ (Diana, Orteborgs friskola). !

Informanterna nämner även att det förekommer diskussioner om hur man gör för att 

behålla eleverna och reflekterar över de risker som finns med att försöka uppnå detta. 

Riskerna är kopplade till undervisningen, men samtidigt är konkurrensen inget som 

informanterna reflekterar över i samband med lektioner.      

!
Albin: Det påverkar väl inte så hemskt mycket i den vardagliga undervisningen. Det är ju 
inte så att man går in på lektionen och tänker på hur man ska göra för att behålla eleverna 
direkt. Fast i vissa fall så, i ettan (…) så är det ju faktiskt prat om det på arbetslagsmötet 
(…) !
Arne: Risken finns ju att vi populariserar och på nått sätt växlar ner kvaliteten och krav 
och sånna saker. Så att det blir lite mer Idol på nått sätt.  !
Albin: Ja det blir viktigare att dom trivs än att dom lär sig nånting. (…) På den tiden då 
det bara var vi som var musiklinjen så var det ju så att då kunde man ju ställa krav på 
dom redan från början och då var det ju faktiskt så att vi försökte få… ja.. Då hade vi ju 
sökningar och sen så var det, ringde vi hem till dom som vi inte trodde skulle passa på 
linjen och sa att ”Du ska nog fundera på om det är det här du ska gå eller inte”. Det gör vi 
ju inte alls idag. Därför att nu är det viktigt att få hit dom för att få in pengarna, så det 
är… Och då blir det också så att då har man inte satt någon lägstanivå… (Stadsköpings 
kommunala). !

Informanterna berättar alltså om konserter, turnéer och skuggningar som delvis görs 

med syftet att rekrytera nya elever, samtidigt som de motvilligt medger att 

undervisningen påverkas av konkurrenssituationen. Lärarna ger i grunden uttryck för en 

professionslogik och en önskan om att uppnå en så bra undervisning som möjligt, 

samtidigt som det finns en marknadslogik att förhålla sig till och som påverkar 

verksamheten mer eller mindre. Somliga informanter förhåller sig till detta med 

ambivalens eller motstånd, medan andra mer har adopterat marknadslogiken i sitt 

arbete.  

7.2 Lärarnas attityder till marknadiseringen 

De flesta verkar se ganska negativt på valfriheten mellan skolor med motiveringen att 

den skapar en segregation i samhället. Någon tar tydlig ställning och säger att de svagas 

intressen borde sättas framför den enskildes möjlighet att göra ett gynnande val.  
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!
(…)är det så att en elev inte trivs på en skola så tycker jag absolut att det ska finnas en 
möjlighet att byta skola men det som har hänt mycket med det fria valet är ju att det har, 
(...) är framförallt vita som väljer bort invandrartäta skolor. Och då får man ju skolor som 
liksom är invandrartäta och en del som är ”svenska” så att säga. Eh, och det är ju inte bra 
för samhället. Det skapar ju en segregation och det gör ju att de vita överklassbarnen 
aldrig får lära känna andra barn än sina gelikar. Och likadant de andra såklart (Albin, 
Stadsköpings kommunala). !

Andra menar att valfriheten är negativ ur ett samhällsperspektiv men att det är något 

man som lärare måste förhålla sig till och lyfter fram positiva aspekter med 

skolmarknaden så som att utbildningarna blir mer specialiserade och att friskolorna ger 

möjlighet att bedriva utbildning på det vis som man vill. De distanserar sig från 

skolmarknaden genom att skilja på personlig ideologi och yrkesroll. 

!
Ja, sen kan man ju alltid ha aspekter också på, alltså samhälleligt också, när det gäller vad 
man liksom har för politiska åsikter när det gäller friskolor och sånt också ju. Men det 
ligger ju liksom lite utanför på något vis. Vi jobbar på en friskola ju. / Och ska det någon 
gång va så är det ju bättre att det är på gymnasieskola tycker jag där man kan profilera 
mer på något vis (Björn, Stadsköpings friskola). !

Någon menar att marknadiseringen påverkar synen på eleverna då de idag mer 

förknippas med en summa pengar medan de tidigare först och främst sågs som 

människor som skulle utbildas. Läraren i fråga menar att detta påverkar utbildningen 

som eleverna får negativt. 

!
Det är ju framförallt en konkurrens om elever är det ju. Asså, det är ju egentligen inte så 
att man konkurrerar om att vara bästa skolan utan man konkurrerar om att få hit eleverna. 
Och det handlar ju in grunden om att få pengar till verksamheten så den stora skillnaden 
är väl att elever är inte längre bara liksom en människa som ska utbildas utan framförallt 
så representerar dom väl en massa pengar. Det är ju klart att det påverkar ju synsättet på 
eleverna faktiskt (August, Stadsköpings kommunala). 

7.3 Relationen mellan professionslogik och 

marknadslogik 

Informanterna förhåller sig på olika sätt till relationen mellan professionslogik och 

marknadslogik. Vissa använder ett tydligt marknadsspråk när de pratar om utbildningen 

som en “produkt” och om skolans “varumärke”. De har anammat marknadslogiken och 

!  42



verkar inte ha några större problem med att kombinera denna med sin profession. 

Tydligast märks detta på Orteborgs friskola, vilket är den av skolorna som drivs som ett 

aktiebolag.  

!
Precis, och det är där vi måste definiera vad vi har för produkt. I all konkurrens måste 
man ju verkligen definiera ’vad är det vi säljer?’ och ’varför är den bättre?’  eller ’varför 
säljer vi detta?’ , ehh..och det har ju vi varit noga med liksom..att vår, vår in på den här 
marknaden är att vi är ett mindre program där alla får chansen liksom, alla kommer bli 
sedda… (David, Orteborgs friskola). !
Men det positiva tycker jag verkligen är att, att nu kan man ju erbjuda många olika 
småvariationer på en produkt. På, asså så, man måste hela tiden, istället för att jag är den 
enda som säljer en cykel, därför tillverkar jag cykel 1A och så får du köpa den om du vill 
ha en cykel. Men om du vill ha en cykel som är blå med fler växlar med dom här hjulen 
då finns det ju möjlighet till det här vill jag göra (…) Och det är väl det som på nåt sätt 
blir det positiva, att nu finns det ju valmöjligheter där det är skräddarsytt för mig(...) 
(David, Orteborgs friskola). !

Det förekommer utsagor som tyder på att en del lärare vill distansera sig från 

skolmarknaden. De vill inte vara en del av den utan bara göra sin undervisning så bra 

som möjligt och skolan till en trevlig plats för eleverna.  

!
(…) jag upplever inte att det är min roll bara för att jag jobbar på en viss skola, att det är 
min roll att alla måste dit. Utan jag vill verkligen att dom som kommer till oss ska trivas, 
och hoppas att man kan få dom att göra det...därför att det viktigaste i mitt jobb… det 
viktigaste i mitt jobb är inte att tillfredsställa den liksom... karusellen, utan det viktigaste 
är känslan av att det känns som att vi gör nånting bra här (Denise, Orteborgs friskola). !
(...) Nej, men däremot så står det ju väldigt tydligt om man läser kursplaner och 
betygskriterier och så vad som krävs. Och det är ju, asså… tittar man på sig själv som 
lärare, ska man se sig själv i spegeln på morgonen och säga ’ah men jag är en helt okej 
lärare’ då kan man inte gå omkring och liksom känna att ’jag måste bättre betyg’ / det är 
inte det det handlar om. Jag måste ge bra undervisning så att betygen kan bli bra för 
eleverna (Christofer, Orteborgs kommunala). !

Andra är mer inne på att marknaden är något man måste förhålla sig till som lärare och 

att det gäller att hitta en balans mellan marknadslogiken och den professionella logiken 

som man kan stå för. De lyfter fram att undervisning och marknadsföring går hand i 

hand och att man måste hitta kreativa vägar för att kombinera dessa två. 
!
Nej men det är ju… Det är inte negativt. Asså, man försöker ju, det är ju, man får ju skapa 
konserter och sånt och liksom man försöker ju jobba kreativt för att använda det i en 
verklig situation. Sen kan det till och med vara bra ibland också (Björn, Stadköpings 
friskola). 
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7.4 Är musiklärarna särskilt påverkade av 

marknadiseringen? 

Det finns en stor spridning i uppfattningar om huruvida musiklärare är särskilt 

påverkade av marknadiseringen. Några tycker att inte alls att det är någon skillnad och 

att frågan är irrelevant. Andra ser att det inom musikprogrammet definitivt är 

musiklärarna som är mest engagerade i marknadsföringen och olika evenemang. Detta 

tycks vara därför att de vill ha de programspecifika kurserna (musiken) i fokus i sin 

marknadsföring. De menar också att musiklärarna har en annan roll av att vara ansiktet 

utåt och representera sin skola i och med att de är verksamma musiker i kommunen. 

!
Vi är mycket mer engagerade i det arbetet. Så är ju, alla deltar ju, såklart. Men det blir 
annorlunda eftersom det är ofta vi som jobbar rent praktiskt med dom här konserterna 
som ska vara ute, och olika event och så som man är på. Absolut. (Bianca, Stadsköpings 
friskola) !
Men vi är ju så här aktiva i kulturlivet och liksom syns och hörs och det är klart att det 
spelar roll (...) Det kanske inte engelsklärarna är på samma sätt. (Bianca, Stadsköpings 
friskola) !

Några påpekar att musiklärare oftast har mer erfarenhet av marknadsföring då de ofta 

själva är verksamma som musiker utanför skolan. För andra lärarkategorier kan det vara 

ganska främmande med marknadsföring. 

!
(…) det som är skillnaden mellan oss och kanske en kärnämneslärare vad gäller 
marknadsföring är att många av oss som jobbar som musiklärare är också musiker på 
fritiden, eller vi spelar väldigt mycket utanför skolan. Somliga mer än andra, men vi är 
medvetna om det här med marknadsföring och PR, att man är beroende av det. Ehm, och 
det gör ju att vi är redan insyltade i det i liksom, privat. Medans en kärnämneslärare 
kanske inte har den aspekten (Christofer, Orteborgs kommunala). !

Ytterligare en aspekt som tas upp är att musiklärare har ett annat förhållande till 

musiklärare på andra skolor om man jämför med andra lärarkategorier. De flesta 

musiklärare känner eller känner till de musiklärare som jobbar på andra skolor vilket 

både gör att man ser på varandra som kollegor i större utsträckning än andra 

lärarkategorier gör men också att konkurrensen kan bli hårdare därför att verksamma 

musiker kan sprida en bild av vilken skola som är mer prestigefull att gå på. 
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Vi är ju alla kollegor på nåt annat vis där tror jag, än kanske vad två mattelärare i olika 
skolor är (Diana, Orteborgs friskola). 

!
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8. Diskussion 

8.1 Påverkar marknadiseringen undervisningen som 

eleverna får? 

Lärarna i studien menar att deras undervisning inte påverkas av marknadiseringen. 

Åtminstone svarar de så när de får en direkt fråga om hur undervisningen påverkas. Å 

andra sidan förekommer många exempel på hur undervisningen kan påverkas indirekt.  

!
Att utforma och genomföra marknadsföringsstrategier tar tid från lärarnas planeringstid 

och arbetslagsmöten. Tid som potentiellt hade kunnat ägnas åt att utveckla 

undervisningen. Det är svårt att avgöra hur undervisningen hade skilt sig åt om behovet 

av marknadsföring inte hade funnits men vi menar att det åtminstone inte kan ha 

positiva effekter om mindre tid finns för planering och kollegialt arbete med 

pedagogiska frågor. Lundström & Parding (2011, s.69) menar att professionslogiken har 

förlorat mark till marknadslogiken, och detta kan vi se konkret i vår studie när arbetstid 

flyttas från professionsorienterade uppgifter till marknadsorienterade. 

!
En annan företeelse som mer direkt påverkar undervisningens innehåll är 

marknadsföringskonserter och turnéer. Alla skolor i vår studie har sådana och de är 

oftast knutna till kurser i ensemblespel. Här förekommer utsagor som pekar på att 

repertoaren anpassas för att vara tilltalande för potentiellt sökande elever i grundskolan. 

Detta bekräftas av Asp (2015) som menar att svårighetsgrad och igenkänningsfaktor 

anpassas inför marknadsföringskonserter för att det ska låta “bra”. Innehållet i 

ensemblekurserna påverkas alltså av det marknadsföringsarbete som skolan gör genom 

konserterna. Det är ju i sig inget konstigt att anpassa repertoaren i en konsert efter den 

tänkta publiken. Flera lärare i studien är också inne på att det är en viktig lärdom för 

eleverna att kunna utforma ett passande konsertprogram. Samtidigt riskerar innehållet i 

kursen bli alltför ensidigt om låtmaterialet alltid ska vara tilltalande. Dessutom finns en 

risk att för mycket fokus läggs på att få ett välklingande resultat istället för det lärande 
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som sker i samband med att eleverna utmanas. Att göra konserter är en naturlig del av 

en musikutbildning och att uppträda inför grundskoleelever är säkerligen oftast en bra 

erfarenhet som dessutom är praktiskt genomförbar. På de skolor i studien som har 

funnits länge poängterar man att skolkonserter har gjorts långt innan man fick en 

påtaglig konkurrenssituation. Även om skillnaderna mellan dessa konserter då och nu är 

små, så menar vi ändå att när syftet ändras från att bara vara pedagogiskt till att också ha 

med marknadsföring att göra så bör det också i någon mån påverka vilket lärande 

eleverna får ut av konsertprojekten. 

!
Informanterna ger uttryck för att det finns ett samband mellan att de vill behålla elever 

för ekonomins skull och att kraven sänks i musikämnena. Det verkar vara en allmän 

uppfattning bland lärarna i studien att man inte kan ha så höga förväntningar på den 

konstnärliga kvaliteten och att det hänger ihop med ett minskat elevunderlag där man 

inte har råd att förlora elever till andra skolor. Detta kan jämföras med Holmbergs 

(2010) studie som visade att musiklärare på kulturskolan anpassar de musikstilar de 

undervisar i efter en efterfrågan som de antar finns, på bekostnad av deras professionella 

vilja att föra vidare ett kulturarv. Intressant är att lärarnas uppfattning om efterfrågan 

verkade grunda sig i antaganden om elevernas musiksmak. Kanske gäller även detta på 

gymnasiets estetiska program. Kan man vara säker på att eleverna inte hade uppskattat 

en mer avancerad nivå på undervisningen? Och vågar man pröva när det i slutändan är 

ens anställning som står på spel? Asp (2015, s.140) menar att sambandet mellan nöjda 

elever och ekonomiskt underlag för skolan (genom skolpengen) är ett incitament för att 

försöka tillfredsställa eleverna, vilket kan komma i konflikt med en undervisning som 

möjligtvis är mer krävande för eleverna. För de skolor som har problem med 

elevunderlag, och där det pratas på arbetslagsmöten om att behålla elever, menar vi att 

lärarna förmodligen har med sig sambandet mellan nöjda elever och skolans ekonomi i 

bakhuvudet även i undervisningssituationen. 

!
Precis som några av informanterna ser vi en risk för betygsinflation i samband med 

konkurrens om elever. I en intervju medger lärarna på Stadsköpings kommunala att de 

har pratat om att “inte vara för hårda” i sin bedömning eftersom de vet att andra skolor 
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inte är det. Om den musikaliska nivån är relativt låg kan det vara svårt att matcha detta 

mot kursplanernas relativt omfattande kunskapskrav och sätta låga betyg när skolans 

ekonomi hänger på att elever ska vilja börja på skolan och stanna kvar. Meijling (2014, 

s.42-43) menar att det inte finns någon logik i att fristående skolor ska ta ansvar för att 

inte driva på betygsinflation på en tänkt skolmarknad. Det hör till sakens natur att 

fristående aktörer på en marknad agerar helt utifrån egenintresse och inte 

allmänintresse. De kan vara ålagda plikter som ligger utanför egenintresset men utifrån 

en marknadsmodell är det inte logiskt att de ska följa dessa. Vårt resultat visar att även 

de kommunala skolorna verkar kunna tumma på allmänintresset att upprätthålla 

likvärdiga betyg i en konkurrenssituation. 

!
Samtidigt som konkurrensen gör att den konstnärliga kvaliteten blir lägre så blir också 

tröskeln för att komma in på estetiska programmets musikinriktning lägre. Våra 

intervjuer visar att i princip vem som helst, oavsett förkunskaper, kan börja på estetiska 

programmet eftersom skolorna inte har råd att tacka nej till någon eller avråda någon 

från att börja på skolan. Det gör att tillgängligheten till de estetiska ämnena blir större 

vilket vi menar i grunden är något positivt. Om detta sker på bekostnad av stabiliteten i 

skolsystemet så är dock frågan om inte den tillgängligheten hade kunnat uppnås på 

annat sätt än genom konkurrens. Till exempel genom att återinföra estetiska ämnen som 

obligatoriska på alla gymnasieprogram. 

!
En intressant aspekt av huruvida marknadiseringen påverkar undervisningen eller inte är 

att utgångpunkten verkar vara att marknadiseringen i så fall skulle påverka 

undervisningen negativt. De marknadsinslag som på politisk väg har införts får ju antas 

syfta till att göra skolan bättre. Samtidigt borde rimligen de kvalitetsmått som står i 

fokus när man utvärderar skolan vara undervisningens kvalitet och det lärande som 

eleverna får ut av skolan. Således borde marknadiseringen påverka undervisningen 

(positivt) om marknadiseringen ska kunna sägas vara lyckad. Att lärarna inte tycker att 

marknadiseringen påverkar undervisningen kan verka bra, men det tyder samtidigt på att 

marknadiseringsprojektet har varit misslyckat. Om marknadiseringen hade varit lyckad 

borde väl lärarna ha svarat att “Ja, min undervisning har påverkats jättemycket, eleverna 
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lär sig mycket bättre sedan vi fick konkurrens och fritt skolval”? När Meijling (2014, s.

40) pekar på att det aldrig kan finnas något samband mellan skolans kvalitativa mål 

(lärande och social fostran) och ekonomisk effektivitet, sätter han fingret på ett 

övergripande problem med marknadiseringen av skolan. Den gör inte undervisningen 

bättre. Ekonomiska modeller hjälper inte en verksamhet som har kvalitativa syften. 

Lärarna i vår studie verkar inte vilja förknippa sin undervisning med marknadiseringen 

därför att det är underförstått att det i så fall skulle röra sig om att marknadiseringen har 

negativa effekter på undervisningen. Tyder inte detta på ett feltänk redan från början? 

Om det är underförstått att marknadiseringen bara kan göra skolans centrala verksamhet 

sämre, vad har den då för plats i skolan? 

8.2 Eleverna involveras i marknadsföringen 

Vårt resultat visar att det tycks vara omöjligt för elever på estetiska programmets 

musikinriktning att inte involveras i skolans marknadsföring. Eleverna får representera 

sin skola på öppet hus, gymnasiemässor, på hemsidor, i sociala medier och inte minst på 

offentliga konserter och skolturnéer. Den enkätstudie (Lundahl m.fl., 2014, s.113-115) 

där 75% av den tillfrågade skolpersonalen svarade att eleverna deltar aktivt i att 

marknadsföra sin skola bekräftas därmed av vårt resultat. 

!
Lärarna i vår studie verkar se detta som helt oproblematiskt. Att utnyttja ungdomarna 

till att representera skolan i den marknadsföring som tycks nödvändig i dagens 

konkurrenssituation verkar anses helt självklart. Ingen av informanterna reflekterar över 

detta som ett etiskt dilemma. Istället legitimerar man marknadsföringsmetoder just med 

att de involverar eleverna. Det verkar som att marknadsföring som involverar eleverna 

anses bättre än den som inte gör det, eftersom marknadsföring utan elever är något helt 

skilt från lärarens egentliga arbetsuppgifter. I vissa fall verkar det också handla om att 

marknadsföringen blir mer uppriktig och autentisk om den involverar elever som 

faktiskt vet hur det är att gå på skolan.  

!
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Det kan förstås ligga något i dessa resonemang, men frågan kvarstår ändå: Vad är det 

som gör att lärarna verkar se det som helt oproblematiskt att deras elever involveras i 

såpass hög grad i skolans marknadsföring? Kanske finns svaret i Boréus (1994) tankar 

om nyliberalismen som ett hegemoniskt projekt. Under de senaste årtiondena har idéer 

om kapitalism, individualisering och alltings varumärke blivit så självklara att de tas för 

givna. Kanske är det så att vi ser det som självklart att en individ idag alltid 

representerar det sammanhang hon verkar i, i förhållande till en omgivande marknad. I 

så fall kan det vara anledningen till att lärarna inte ifrågasätter om man kan använda 

elever som “reklampelare”. Det är helt enkelt en del av att vara människa i vårt 

samhälle. 

!
Lärarna lyfter också fram de lärdomar eleverna får ut av att delta i marknadsföring. 

Detta utifrån en marknadslogik där de pekar på att kunskap om marknadsföring är 

viktigt för den som vill arbeta i musikbranschen Detta får också stöd i den senaste 

läroplanen Lgy11 (Skolverket, 2011a, s.7) som ger gymnasieskolan i uppdrag att främja 

elevers entreprenörskap, företagande och innovationstänkande. Det kan dock vara värt  

att fundera över om detta nödvändigtvis måste ske i samband med att man marknadsför 

skolan. Eleverna är ju trots allt bara elever och inte medarbetare på skolan. Det är 

förstås ett smidigt sätt att, så att säga, slå två flugor i en smäll när man både kan 

marknadsföra sin skola och uppfylla gymnasieskolans uppdrag. Men vi menar att det 

borde diskuteras om man som elev i samband med att man väljer gymnasium också ska 

binda upp sig till att vara en del av den skolans varumärke. Elever borde inte behöva 

vara representanter för sin skola utan borde kunna vara neutrala, eller till och med 

kritiska, till det gymnasium de går på. Vi ser också en risk med att musik framförallt 

beskrivs utifrån marknadslogik i utbildningen på bekostnad av den konstnärliga 

aspekten. 

8.3 Lärarnas attityder till marknadiseringen 

8.3.1 Förhållandet mellan profession och marknadisering  
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Vårt resultat visar, precis som Lundahls m.fl. (2014, s. 180-182) studie, en bredd i 

lärarnas attityder mot marknadiseringen, från ifrågasättande till försiktigt positiva. De 

som är ifrågasättande uttrycker att marknadiseringen leder till en segregation i samhället 

och att marknadiseringen påverkar elevsynen då elever idag förknippas med en summa 

pengar snarare än att endast ses som människor som ska utbildas. De som är försiktigt 

positiva skiljer på ideologi och yrkesroll, och menar att valfriheten är negativ ur ett 

samhällsperspektiv men att detta är något man måste förhålla sig till. De lyfter fram 

möjligheten att bedriva utbildning på det vis man vill samt att utbildningarna är mer 

specialiserade.  

!
De positiva lärarna använder ett tydligt marknadsspråk och verkar på ett oproblematiskt 

sätt kunna kombinera sin yrkesroll med de marknadsinslag som nu förekommer i 

gymnasieskolan. De som är mer negativa distanserar sig från marknaden. I mitten finns 

de som i grunden anser att marknadsinslagen i skolan får negativa effekter, men som 

anser att man måste förhålla sig till marknaden och att marknadsföring kan bli ett 

naturligt inslag i läraryrket om man hittar kreativa sätt att arbeta på. Detta kan liknas vid 

Fredrikssons tre kategorier “Läraren som säljare”, “Striden om marknadens 

förväntningar” och “Läraren som underordnad” (2010, s.130).  

!
I lärarnas samtal kan en spänning mellan att vara professionella och att tillgodose 

marknaden urskiljas. Freidson (2001) benämner detta som professionslogik och 

marknadslogik, och menar att de står för olika värden, vilket medför olika sätt att se på 

hur arbetet ska planeras, utföras och följas upp (Lundström & Parding, 2011, s.63). 

Lärarna uttrycker en önskan om att vara professionella men att marknadsföringsarbete 

och en rädsla för att förlora elever underminerar detta. Detta pekar på att 

marknadslogiken har tagit plats på bekostnad av professionslogiken. De skillnader i 

lärarnas attityder, från ifrågasättande till försiktigt positiva, blir då en skillnad i hur stor 

grad lärarna har anpassat sig till marknadslogiken. Även Fredrikssons studie som pekar 

på en lägre grad av professionellt förhållningssätt med ökad marknadsorganisering 

stödjer detta (2010, s.181). Med Freidsons (2001) definitioner av logikerna innebär 

detta att skolan går mot att “konsumentens”, i detta fallet elevernas, preferens styr vilka 
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tjänster som finns tillgängliga och att lärarna i mindre utsträckning själva kontrollerar 

och organiserar sitt arbete, vilket minskar yrkets handlingsfrihet och tilliten till lärarna. 

Dock går det att problematisera elevernas roll som konsumenter. Meijling menar att 

eleverna inte är ekonomiskt självständiga i sina beslut eftersom skolan finansieras av 

skattepengar. Eleverna är då inte konsumenter på en marknad eftersom en hel marknad 

inte kan vara bekostad med offentliga medel (2014, s.49). Meijling menar att skolan inte 

kan vara en marknad eftersom det finns för mycket som skiljer dem åt, och syftar bland 

annat på skolans kvalitativa mål och en “effektivitet” som handlar om lärande och 

fostran (2014, s.39-40). När man kopplar samman Freidsons begrepp om de olika 

logikerna med Meiljlings resenomang, blir det än mer självklart hur professionslogiken 

och marknadslogiken krockar i skolans värld. Det blir också ett argument för att 

marknadslogiken tar plats på professionlogikens bekostnad, och att marknadslogikens 

negativa sidor förstärks då den befinner sig på en plats där dess fördelar inte kan 

utnyttjas.      

!
Lärarna är även ambivalenta när det gäller inställningen till den flexibilitet och förmåga 

att snabbt kunna ändra sig som konkurrenssituationen innebär. De uttrycker en 

positivitet mot möjligheterna att få påverka och inte hinna tröttna på ett koncept, 

samtidigt som de är negativa till den stress det innebär att ständigt vara bäst och att inte 

veta hur nästa termin ser ut, varken när det gäller tjänst, kurser eller elevantal. Detta 

hänger samman med de ledord för det individualistiska samhället; frikoppling, 

rastlöshet, ständig förändring och diskontinuitet, som Baumann beskriver (2013, s.

39-40).  

!
En del lärare uttrycker även att det ibland inte känns som att det räcker att vara den 

bästa skolan som erbjuder den bästa undervisningen, utan att marknaden är nyckfull och 

att eleverna som ska sprida ordet vidare kanske inte alltid är kapabla att välja den skola 

med bäst undervisning utan har helt andra prioriteringar. Här tänker lärarna kritiskt 

kring hur det fungerar med elever som kunder, och reflekterar runt förhållandet mellan 

marknads- och professionlogik. Samtidigt uttrycker de att de känner en personlig skuld, 

att de inte kan leva upp till det som rektorn förväntar sig av dem och att det känns som 
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en börda. Detta kan kopplas till den individualisering av samhället som har skett, och att 

samhälleliga problem i stor utsträckning ser ut att vara individuella (Beck, 2000, s.120). 

Den osäkra arbetsmarknad som Beck beskriver märks också i lärarnas utsagor, där 

arbetslöshet inte på samma sätt som tidigare ser ut att följa något mönster och där 

gråzonen mellan sysselsättning och undersysselsättning blir större (Beck, 2000, s.119).  

Många av lärarna beskriver en arbetsplats där deras arbete ständigt värderas och där ett 

sjunkande elevantal kan leda till arbetslöshet. Denna osäkerhet och känslan av att 

ständigt behöva tillfredställa elevernas behov borde rimligtvis minska lärarnas makt att 

själva organsiera och kontrollera sitt arbete, vilket Freidson (2001, s.2) menar är själva 

kärnan i professionalismen. Visst kan en anpassning av undervisningen mot elevernas 

intressen vara ett pedagogiskt knep för att öka motivationen, men i vissa fall kan något 

som eleverna upplever som tråkigt vara till nytta i framtiden, och ofta krävs tålamod för 

att nå fram till ett resultat. I professionen ingår att göra det som man bedömer är det 

bästa för eleverna, och detta undermineras när rädslan för att förlora elever är stor.  

8.3.2 Språkets påverkan och normalisering av nyliberala idéer  

I lärarnas samtal kan man se en tydlig motsättning mellan hur de upplever att 

undervisningen och dess innehåll påverkas av marknadiseringen när de får frågan, och 

vad som framkommer när andra ämnen diskuteras. Det finns en stor rädsla för att 

förlora elever och en generell diskussion om att kvaliteten växlas ner, att man ser mellan 

fingrarna på elevernas prestationer och att betygsinflation är förekommande. Samtidigt 

finns en benägenhet att inte se hur den egna undervisningen påverkas av 

marknadiseringen. Detta kan peka på att marknadsinslagen har blivit en så normaliserad 

del av det dagliga arbetet att lärarna inte själva kan se hur det påverkar dem. Boréus  

skriver om de nyliberala idéer om marknad och marknadsstyrning som förändrade 

samhället under 1980-talet, och kunde också se en påverkan i språket, där ord kopplade 

till marknaden fick en mer positiv klang (1994, s.13, s.72, s.127). Med dessa idéer om 

valfrihetens och flexibilitetens fördelar kanske det kan vara svårt att se hur ett låtval i 

PR-syfte eller fokus på det klingande resultatet kan påverka ens egen undervisning, och 

därmed också svårt att vilja identifiera sig med marknadiseringen.  
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!
Som tidigare nämnts finns det en variation i hur lärarna i studien pratar om 

marknadiseringen, från distanserat till förhållandevis positivt. En intressant aspekt är att 

de flesta lärarna i studien verkar se ganska negativt på valfriheten mellan skolor med 

motiveringen att den skapar en segregation i samhället och att eleverna ses som en 

summa pengar, men att samma lärare kan distansera sig från att deras egen undervisning 

påverkas. Dessutom kan de lärare som till stor del använder sig av ett marknadsspråk 

samtidigt uttrycka en negativ inställning rent ideologiskt till marknadiseringen. Lärarna 

använder uttryck och ord som “skolans varumärke”, “eleverna som reklampelare”, 

“produkt som säljs” och “valmöjligheter” på ett naturligt och till synes oproblematiskt 

sätt. Detta kan kopplas till det Boréus skriver om språk och makt, och det hegemoniska 

högerprojekt som bedrevs i slutet av 1980-talet. Det hegemoniska projektet innebar att 

det finns en samhällelig kraft som försökte driva opinionen i en viss riktning och en 

strävan att påverka språkbruket (Boréus, 1994, s.103). De nyliberala idéer som spreds 

ville skapa en positiv inställning till marknaden och marknadsstyrning, och Boréus 

kunde se en strävan att ge ord som ”privat”, ”marknad” och ”företagsamhet” en positiv 

laddning (1994, s.127). Denna ideologiska svängning i hur man ser på samhälle, 

ekonomi och politik blir en del av det självklara, och kan vara en förklaring till hur 

lärarna kan använda ett marknadsspråk men samtidigt uttrycka kritik mot segregationen 

som marknadiseringen leder till. Även Skolverkets (2011a) formulering om främjandet 

av entreprenörskap, företagande och innovationstänkande kan ses som ytterligare ett 

tecken på en ideologisk förändring i samhället där dessa begrepp förhållandevis 

okritiskt ses som positiva. Marknadsinslagen har blivit en del av det normala och en del 

idéer ifrågasätts inte längre. Detta kan också kopplas till det som Meijling skriver om att 

‘skolmarknaden’ som begrepp har gått från att vara en tankelek till att helt anammas 

(2014, s. 33-36). Om den svenska skolan idag egentligen inte är någon marknad, men 

samtidigt pratas om som att det är en sådan, kan man tänka sig att lärarna använder 

begrepp som “produkt som säljs” för att anpassa språket, men att det samtidigt inte har 

någon riktig förankring i det som verkligen händer. Då kan man lättare förstå hur de 

ideologiskt negativa kan använda ett marknadsspråk. Dock blir detta problematiskt 
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eftersom språket påverkar tanken (Boréus, 1994, s.127), och därmed också borde 

påverka hur lärarna ser på sina elever, undervisningen och sitt arbete i stort.   

     

Vi kan i vårt resultat tydligt se ett språk som kan kopplas till marknadiseringen av 

skolan, och en viss normalisering av idéer som grundar sig i en positiv inställning till 

marknaden och marknadsstyrning. Samtidigt uttrycks ett motstånd mot 

marknadiseringen av skolan, både ideologiskt och på ett mer praktiskt plan. Vi kan se en 

spänning mellan professions- och marknadslogiken (Freidson, 2001), och att det 

nyliberala språkbruket som blivit en allt större del av samhället i viss mån försvårar 

denna problematisering av marknadslogikens plats på professionslogikens bekostnad.   

8.4 Är musiklärarna särskilt påverkade av 

marknadiseringen? 

Det är svårt att utifrån vår studie svara på om musiklärare är mer påverkade av 

marknadiseringen i sitt arbete än andra lärarkategorier. Vi har i vår studie inte jämfört 

olika lärarkategorier utan kan bara utgå ifrån musiklärarnas uppfattning. Dessutom finns 

stora skillnader mellan de olika lärarnas uppfattning i frågan. Det verkar dock finnas ett 

samband mellan att jobba på en skola där marknadsföringen är aktiv och genomtänkt 

och att anse att musiklärarna tar större ansvar för marknadsföring. På Stadsköpings 

kommunala där marknadslogiken verkar ha tagit relativt liten plats menar musiklärarna 

också att de inte är mer påverkade av marknadiseringen än andra lärare. På de övriga 

skolorna menar man att eftersom det är en musikutbildning som ska marknadsföras så 

blir det naturligt så att det är musiklärarna som är mest engagerade och får ta störst 

ansvar. 

!
Även om det hade behövts en jämförande studie för att säga något huruvida musiklärare 

är mer påverkade av marknadiseringen än andra lärare, så verkar det åtminstone finnas 

vissa skillnader i på vilket sätt musiklärarna påverkas, jämfört med lärare i kärnämnen. 

För musiklärare handlar det mycket om den utåtriktade marknadsföringen. Något som 

lärarna i studien menar att övriga lärarkategorier inte är lika involverade i. De ger också 
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uttryck för att musiklärare generellt är mer vana vid att marknadsföra sig, då de ofta 

arbetar som musiker vid sidan av lärartjänsten, och att det därför naturligt blir så att de 

blir mer involverade även i skolans marknadsföring. 

!
Utifrån Holmbergs (2010) studie, där kulturskolelärare uttryckte frustration över att 

behöva anpassa de musikstilar de undervisar i efter elevernas önskemål, kan man fråga 

sig om musiklärare känner sig mer manade att anpassa innehållet efter efterfrågan 

jämfört med andra lärarkategorier. Kanske går det mer trender bland ungdomar vad 

gäller musikgenrer än olika områden i exempelvis kemi. För att få veta något om detta 

krävs dock vidare studier som jämför olika lärarkategorier. 

8.5 Vidare forskning 

De begränsningar som ett examensarbete på 15 högskolepoäng innebär gör att våra 

resultat knappast kan generaliseras i någon större utsträckning. En större studie av 

samma slag, med fler musiklärare, skolor och kommuner hade kunnat ge en bild av 

huruvida våra resultat gör sig gällande i ett större sammanhang.  

!
Ett område som behöver utforskas mer är om musiklärare påverkas mer av 

marknadiseringen än andra lärarkategorier. En jämförande studie mellan musiklärare 

och kontrollgrupper av andra lärare hade kunnat identifiera musiklärares eventuella 

särart i marknadiseringen.  

!
En annan aspekt som utgör en begränsning i vår studie är att det handlar om lärarnas 

uppfattningar och upplevelser. Inte om hur marknadiseringen faktiskt påverkar deras 

arbete. Genom observation skulle det vara möjligt att se om det som lärarna uttrycker 

också är det som sker i verkligheten. Dock kan det förmodligen vara ganska ineffektivt 

att följa en lärare under exempelvis ett år och försöka identifiera delar i arbetet som 

påverkas av marknadiseringen då tecken på detta förmodligen inte syns varje dag. Ett 

sätt att avgränsa skulle kunna vara att observera arbetslagsmöten som enligt vårt resultat 

är centrala när det gäller marknadsinslag i skolan. Ett annat sätt skulle kunna vara att 
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följa med på de skolturnéer som i vår studie har visat sig vara en viktig del i skolorna 

marknadsföring där också pedagogiska och marknadsmässiga värden ställs mot 

varandra. 

!
Slutligen vill vi uppmana till vidare forskning utifrån ett elevperspektiv. Vår studie har 

visat att elever i hög utsträckning involveras i skolornas marknadsföring. Stämmer detta 

med elevernas uppfattning? Och vad tycker de i så fall om det? En sådan studie hade 

gett ett viktigt perspektiv på ämnet. Det är trots allt eleverna som gymnasieskolan är till 

för. 
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