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Sammanfattning  

Det är vanligt att skolor som ligger i bostadsområden med låg status och dåligt rykte 
automatiskt också tillskrivs dessa egenskaper. Under min VFU-tid på Tumba gymnasium var 
jag med om att marknadsföra skolan till några Huddingeklasser i årskurs nio. Följande 
uttalande från en elev sådde ett frö till vad som senare kom att bli min uppsats:  
-�Om skolan ligger i Tumba, då måste det ju vara skit!�.  
 
Syftet med min undersökning är att ta reda på hur skolor med dåligt rykte och låg status kan 
arbeta för att skapa en positiv bild av skolan. För att ta reda på detta har jag studerat två s.k. 
goda exempel; Rinkebyskolan och S:t Botvids gymnasium. Jag försöker ta reda på vilka 
faktorer som har varit avgörande för att få till stånd en attitydförändring samt om skolorna 
arbetar i enlighet med den forskning som finns om framgångsfaktorer inom skolan. Jag 
undersöker även hur skolorna arbetar med marknadsföring. Undersökningen är av kvalitativ 
art och jag har intervjuat Börje Ehrstrand som är rektor på Rinkebyskolan, Tom Hagman som 
tidigare var rektor på S:t Botvids gymnasium samt Arne Stade som är förvaltningschef i 
Botkyrka kommun. Som komplement till mina intervjuer analyserar jag tidningsartiklar 
skrivna om Rinkebyskolan och S:t Botvids gymnasium. 
 
Av resultatet drar jag den slutsatsen att det är av stor betydelse vilken inställning 
skolledningen har och hur de väljer att möta den negativa bild som finns av skolan. Det är 
viktigt att de som arbetar på skolor i segregerade bostadsområden har förmåga att kunna se 
möjligheter framför begränsningar. Skolledningen bör ha förmåga att vara nytänkande och 
våga hitta egna vägar istället för att efterlikna andra. Av min undersökning framgår också att 
båda skolorna delvis arbetar i enlighet med den forskning som finns om framgångsfaktorer 
inom skolan. Tidningsartiklarna om Rinkebyskolan och S:t Botvids gymnasium ger en odelat 
positiv bild av förändringsarbetet och min uppfattning är att skolledningarna på de båda 
skolorna har arbetat aktivt med att skapa positiva associationer till sin verksamhet. 
Rinkebyskolan får exempelvis besök av nobelpristagaren i litteratur varje år, och S:t Botvids 
gymnasium har haft besök av flera riksdagspolitiker däribland Göran Persson. 

Nyckelord: skola, konkurrens, låg status, marknadsföring. 
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1 Inledning 

I det inledande kapitlet presenterar jag vad som ligger bakom mitt val av ämne för uppsatsen. 
 
 
Under min VFU-tid på Finansgymnasiet i Tumba valde jag en dag att följa med lärare och 
elever när de skulle åka ut och marknadsföra skolan till några Huddingeklasser i årskurs nio. 
Finansgymnasiet, som utgör en del av Tumba gymnasium, är en relativt nystartad 
gymnasieskola och för närvarande finns det endast en klass i årskurs 1 och en klass i årskurs 
2. Målet för Finansgymnasiet är att de ska kunna dubblera verksamheten till hösten 2005. För 
att nå målet om två nya klasser till hösten måste ansvariga på Finansgymnasiet arbeta aktivt 
med att synas och väcka intresse hos elever i grundskolan. Den här dagen när vi var ute på 
Källbrinksskolan i Huddinge fick jag personligen uppleva stigmatiseringens negativa 
konsekvenser. I en av klasserna där vi informerade om Finansgymnasiet frågande en kille om 
var skolan ligger. När han fick till svar att den ligger i Tumba var hans reaktion: 
- �Om skolan ligger i Tumba, då måste det ju vara skit!� 
 
Oavsett om den här eleven verkligen trodde detta på allvar eller inte förstod jag vilken 
uppförsbacke många skolor arbetar i. På grund av att närområdet har låg status och dåligt 
rykte tillskrivs skolan automatiskt också dessa egenskaper. Jag var delvis medveten om 
fenomenet även innan den här händelsen inträffade. Av min handledare på Finansgymnasiet 
hade jag tidigare fått veta att Tumba har svårigheter med att behålla sina elever vid 
övergången till gymnasiet. De elever som kan söker sig gärna till skolor som ligger närmre 
stan och som har bättre rykte. Dessutom är det ofta svårt att locka elever som bor i Stockholm 
att gå på ett gymnasium ute i Tumba. För att illustrera problematiken poängterade min 
handledare att det var viktigt att tala om för de potentiella eleverna i Huddinge att 
Finansgymnasiets ligger i Grafiskt Centrum. Grafiskt Centrum har väsentligt mycket bättre 
rykte än det intilliggande Tumba gymnasium.  
 
Min bakgrund som ekonom bidrog till att jag blev intresserad av att studera hur skolor kan 
arbeta för att höja sitt attraktionsvärde. Syftet med min undersökning är att ta reda på hur 
skolor med dåligt rykte och låg status kan arbeta för att skapa en positiv bild av skolan.  
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2 Bakgrund 

I detta kapitel ger jag läsaren en överblick över utvecklingen mot ökad konkurrens och 
valfrihet i skolan samt därtill hörande konsekvenser. Jag presenterar även delar av den 
debatt som förekommit i samband med att skolans monopolsituation avvecklats. Kapitlet ger 
också en översikt över den forskning som finns om framgångsfaktorer inom skolan.  

2.1 Marknadsekonomin gör entré i skolans värld 

Till skillnad från näringslivet har den offentliga sektorn i Sverige, däribland skolan, under en 
lång tid mer eller mindre innehaft en monopolsituation. Under 1990-talet kom emellertid 
denna situation att förändras i och med att de offentliga verksamheterna i högre utsträckning 
blev konkurrensutsatta. Följande citat av Adam Smith (Wealth of Nations, 1776) beskriver 
effekten av konkurrensens:  
 

Det är konkurrensen som gör att marknadsekonomin fungerar. Det är den fria konkurrensen 
som driver bagaren att baka ett gott bröd, slaktaren att möra ett bra kött och bryggaren att 

brygga ett starkt öl. Ty det är konkurrensen som gör att endast de bästa producenterna 
överlever och förser konsumenterna med det de vill ha1. 

 
  
Marknadsekonomi betyder alltså att samhällets resurser, genom konkurrens, används 
effektivt. Var och en gör det som den är bäst på. Den som gör det bäst överlever medan de 
som är sämre slås ut. Ofta räcker det dock inte att enbart ha de bästa produkterna eller 
tjänsterna. På något sätt måste kunderna få reda på att det är så också (Stensson, 2002, s.18-
21). Det mesta arbetet som syftar till att få människor att uppmärksamma och köpa en produkt 
eller tjänst kan med ett gemensamt namn kallas för marknadsföring. Olika produkter/tjänster 
kräver olika mycket marknadsföring. En grundregel är dock att ju fler substitut en 
produkt/tjänst har, desto mer marknadsföring behövs. Ett företag som befinner sig i en 
monopolställning behöver vanligtvis inte alls ägna sig åt marknadsföring. Tidigare, när den 
kommunala skolan i princip hade monopolsituation över grundskole- och gymnasieutbildning, 
var skolans marknadsföring oftast begränsad till att omfatta basinformation som exempelvis 
adress och telefonnummer. Monopolets motsats är konkurrens. När en marknad utsätts för 
konkurrens innebär det ofta att kunden får fler substitut att välja mellan, d v s kunden får ett 
större antal valmöjligheter.  
 
Utvecklingen mot ökad konkurrens och ökad valfrihet känner vi igen ifrån den svenska 
skolmarknaden. Kommunala skolor har fått konkurrens av friskolor och i gymnasieskolan har 
det vuxit fram en mängd olika profileringar och inriktningar. För skolorna innebär 
profileringen ett sätt att hävda sig i mängden, men det är också ett uttryck att för skolorna idag 
arbetar mer marknadsmedvetet och kundorienterat. En marknad där konkurrens råder kräver 
dessutom vanligtvis att aktörerna ständigt arbetar med marknadsföring. Konsekvenserna av att 

                                                
1 http://www.kkv.se/konkurrens/konkurrens.shtm 
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förbise marknadsföringens betydelse kan exempelvis leda till att en skola tappar elever till en 
annan skola, huvudsakligen p g a att den andra skolan stärkt sin attraktionskraft (Stensson, 
2002, s.12).  
 

2.1.1 På väg mot ökad konkurrens och valfrihet   

Enligt mig finns det huvudsakligen två händelser som varit avgörande för utvecklingen mot 
ökad konkurrens och ökad valfrihet inom skolans område. Den ena händelsen är införandet av 
skolpengen år 1992, den andra är slopandet av närhetsprincipen år 2000. År 1992 
kommunaliserades skolan, och enligt mig var detta också startpunkten för en utveckling mot 
ökad konkurrens och valfrihet. I samband med kommunaliseringen av skolan beslutade 
riksdagen att införa den s.k. skolpengen, även kallad elevpengen. Skolpengen innebär att för 
varje elev som väljer att gå i en skola utanför kommunen eller i en friskola så måste 
hemkommunen ersätta den mottagande kommunen/skolan. Den stora förändringen med 
skolpengen var att friskolorna gavs möjlighet att konkurrera på samma villkor som de 
kommunala skolorna, vilket följaktligen ledde till att antalet friskolor växte. Fram till och med 
avskaffandet av närhetsprincipen omfattade konkurrensen främst konkurrens mellan 
kommunala skolor och friskolor. Idag omfattar emellertid konkurrensen såväl konkurrens 
mellan kommunala skolor och friskolor som konkurrens mellan olika kommunala skolor. I ett 
telefonsamtal med Håkan Hultgren, nämndsekreterare i Botkyrka kommun, berättar han att 
skolpengens storlek varierar beroende att olika kommuner väljer att budgetera på olika sätt.  
 
Budgeteringen grundar sig på kommunens kostnad för eleven och den mottagande kommunen 
får ersättning för sina budgeterade kostnader. För att minska diskrepansen mellan olika 
kommuners ersättningsnivåer har Kommunförbundet i Stockholms län tagit fram en 
resursfördelningsmodell. Michael Trenneborg, som arbetar som controller i Botkyrka 
kommun, berättar i ett telefonsamtal att många kommuner, däribland Botkyrka, väljer att följa 
Kommunförbundets rekommendationer, men alla gör det inte. Om det samhällsvetenskapliga 
programmet vid S:t Botvids gymnasium exempelvis tar emot en elev från en annan kommun 
ska Botkyrka ha en ersättningen från den andra kommunen på 46.025 kr (exklusive lokal och 
utrustning). Motsatt situation, d v s när S:t Botvids gymnasium tappar elever till andra 
kommuner eller friskolor innebär det att kommunen och skolan måste ersätta, respektive går 
miste om, ungefär ett motsvarande belopp. Om den mottagande kommunen använder 
Kommunförbundets modell bör ersättningen ligga på nästan exakt samma nivå, men 
ersättningen kan bli både större eller mindre beroende på hur den mottagande kommunen valt 
att budgetera elevkostnaderna berättar Michael Trenneborg.  
 
Den andra händelsen, som på en och samma gång gav eleverna ökad valfrihet och skolorna 
högre konkurrens, var att närhetsprincipen slopades för gymnasieskolorna i Stockholms län. I 
media heter det ofta att närhetsprincipen ersattes av betygsintagning. Håkan Hultgren berättar 
att betygsintagning även användes tidigare. Skillnaden när närhetsprincipen försvann är att 
betygskonkurrensen vid gymnasieintagning har kommit att utökas. När närhetsprincipen 
fortfarande gällde konkurrerade eleverna endast om att komma in på ett visst program. 
Förutsatt att betygen räckte till, kom de automatiskt in på den skola som låg närmast hemmet. 
Idag konkurrerar de om både program och skola. Eftersom närhetsprincipen gällde fram till år 
2000 var det inledningsvis främst friskolorna som fick ersättning via skolpengen. Idag är det 
totalt sett cirka 30 procent av Botkyrkaeleverna som väljer att gå i en skola i annan kommun 
eller i friskola säger Håkan Hultgren.   
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2.1.2 Konkurrens och valfrihet � debatt och ställningstaganden 

Utvecklingen mot ökad konkurrens och valfrihet har föranlett en debatt där olika ståndpunkter 
och ställningstaganden återspeglar den komplexitet och mångtydighet som kan vara förenad 
med att föra in marknadskrafter på en tidigare monopolistiskt marknad. Enligt Skolverkets 
rapport �Valfrihet och dess effekt inom skolområdet� (2003, s.8 och 19) framstår två 
argument för - och ett argument emot valfrihet som särskilt tydliga. Det ena argumentet för 
valfrihet är att den stimulerar föräldrar till ökat skolengagemang och att den skapar större 
lyhördhet hos skolor och kommuner för elevers och föräldrars önskemål. Det andra 
argumentet för valfrihet är att den tillgodoser behovet av mångfald inom utbildning, 
exempelvis olika pedagogiska metoder och olika profiler. Ökad mångfald gynnar 
skolutvecklingen och valfriheten stimulerar dessutom ett kostnadseffektivt tänkande. 
Argumentet emot valfrihet inom skolans område är att den leder till ökad etnisk och social 
segregation.  
 
Angående elevernas ökade valfrihet finner jag följande citat i Göteborgs-Posten (2000-03-17): 
�Valet en elev gör kan liknas vid en aktieplacerares. Det gäller att satsa där den framtida 
avkastningen verkar vara bäst�. Citatet är egentligen inte på något sätt unikt för dagens 
ungdomar, men det som eventuellt gör valsituationen något svårare idag är att utbudet på 
utbildningar är större än tidigare. Gymnasieeleverna tycks vara kluvna i frågan om fördelarna 
med valfrihet. En annan artikel i Göteborgs-Posten (2002-12-01) ger vid handen att eleverna 
kan uppleva att valfriheten är kul men samtidigt också stressande. Eleverna berättar även att 
de flesta broschyrer som ramlat in i brevlådan åker direkt ner i soporna eftersom det är svårt 
att veta vad man ska tro när alla talar om hur bra just deras utbildningar är. Istället tycker de 
att det är bättre att snacka med kompisar som redan går på skolorna. Oavsett vad eleverna 
tycker om reklamen tycks den ökade konkurrensen ställa högre krav på skolorna att arbeta 
marknadsorienterat. Till skillnad från vinstdrivande företag i näringslivet är dock situationen 
ofta helt ny för de flesta skolor. Friskolor kan drivas som privata företag och det är kanske 
därför också naturligt att det är friskolorna som har gått i bräschen för en utveckling där 
marknadsföring har blivit en allt viktigare aspekt inom den svenska skolan. Friskolorna må 
tidigare ha haft ett försprång inom marknadsföring, men med tiden har de kommit att få 
alltmer konkurrens av de kommunala skolorna. I debatten läser jag en artikel ur Helsingborgs 
Dagblad (2003-11-09) där det bl. a. står att kampen om elever och lärare har intensifieras i de 
kommuner där den kommunala skolan fått konkurrens av friskolor. Utvecklingen har lett till 
att de kommunala skolornas marknadsföring har tilltagit.  
 
De senaste åren, inte minst inför vårens gymnasieval, har jag själv noterat en nästan 
explosionsartad utveckling där skolor utöver programbroschyrer också väljer att marknadsföra 
sig på exempelvis pendeltåg och tunnelbanor. I sin markandsföring lockar skolor (kommunala 
och fria) med unika inriktningar, mer fritid, gratis körkort etc. Möjligheten att välja skola 
kan innebära en förbättring för vissa elever, men den kan också innebära en försämring för 
andra. Inför betygsintagningens premiärtermin skriver Jonas Elgh i SvD (2000-06-29) att 
innerstadselever med låga betyg numera måste ge plats för ytterstadselever med högre betyg. 
År 1999 kom nämligen bara en elev av tio på gymnasierna i innerstaden från områden utanför 
tullarna, år 2000 är det istället minst fyra av tio. En konsekvens av detta kan bli ofrivilligt 
långa resor för de innerstadselever som är mindre studiemotiverade eller mindre 
studiebegåvade skriver Elgh. Utvecklingen kan även vara negativ för skolor med dåligt rykte 
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och låg status. Ett problem kan vara att studiemotiverade elever väljer bort lågstatusskolan, ett 
annat problem kan vara att skolor med dåligt rykte får svårt att attrahera ett tillräckligt stort 
elevunderlag. I debatten läser jag dock att Fredrik Jeppesen, som tog över som rektor på 
Broängsskolan i Botkyrka år 2003, inte anser att skolor med dåligt rykte och låg status har 
sämre förutsättningar. Tvärtom är han positiv och ser möjligheter med den nya 
konkurrenssituationen (SvD, 2005-01-31). Hans uppfattning är att den skola där lärare, 
föräldrar och framförallt rektor brinner för elevernas kompetens också kommer att klarar sig 
väl i konkurrensen med andra skolor. Andra avgörande faktorer för att mäta sig i 
konkurrensen är enligt Jeppesen mod att pröva nya vägar, förmåga att se trender, förståelse 
för modern pedagogik och att kunna samarbeta med yttervärlden. Skolan måste ha en 
marknadsorienterad syn där alla på skolan är medvetna om att verksamheten till viss del 
måste anpassa sig till vad eleverna efterfrågar. Mattias Hagberg (Göteborgs-Posten, 2004-10-
28) är mindre positiv till konkurrens inom skolans område, och hans uppfattning representerar 
en vanlig invändning mot ökad valfrihet och konkurrens. Hagberg menar att konkurrensen på 
några år har kommersialiserat den svenska skolan och han är negativt inställd till att 
konkurrensen har skapat en utbildningsmarknad där skolorna i allt högre grad tvingas 
marknadsföra sig för att attrahera elever.  

2.1.3 Segregation och skolflykt i skolor med låg status 

Skolor med en låg status och dåligt rykte riskerar att drabbas negativt av den nya 
konkurrenssituationen. Ofta ligger dessa skolor i segregerade områden. Bunar (2001, s.19) 
menar att detta beror på att skolans förutsättningar beror på bostadsmarknadens struktur. 
Skolan speglar förhållandena i sin närmiljö vilket betyder att skolor i medelklassområden, där 
majoriteten är svenska familjer, anses ha högre status än skolor i områden med många 
arbetslösa och många invandrare (Bunar, 2001, s.19 och 91). Enligt Nationalencyklopedin 
(1995) är segregation en frivillig eller ofrivillig process som leder till att befolkningsgrupper 
separeras från varandra rumsligt. Segregation kan ske på grundval av social status, 
rastillhörighet, etnisk tillhörighet eller dylikt. 
 
I massmedia framställs skolor i segregerade bostadsområden ofta som problematiska och 
allmänt sämre än skolor där majoriteten av eleverna är svenska. När massmedia skapar en 
negativ bild måste skolan, oavsett om bilden stämmer eller inte, arbeta hårt för att bevisa 
motsatsen. I arbetet med att höja skolans status är det ofta värdefullt att skapa goda kontakter 
med massmedia. Istället för att försöka efterlikna de �svenska� skolorna kan det vara en bra 
idé att på ett positivt sätt försöka framhäva det som gör skolan annorlunda, exempelvis den 
mångkulturella miljön (Lahdenperä, 2004, s. 62-63).  
 
Även om skolverkets rapport �Valfrihet och dess effekter inom skolområdet�(2003, s. 19) är 
något tvetydig så tyder flertalet studier på att valfrihetsreformer förstärker segregationen. 
Andra och färre till antalet visar emellertid att valfrihetsreformer kan minska segregationen. I 
rapporten framkommer också att det är mycket som tyder på att valfriheten i första hand är ett 
projekt för de välutbildade i samhället. Rapporten visar bl. a att det i storstadsregionerna (där 
möjligheten till skolval är störst) är föräldrar med eftergymnasial utbildning som i störst 
utsträckning gör ett aktivt val av grundskola för sitt/sina barn (Skolverkets rapport, 2003, 
s.20). Även signaturen ÅP (Aftonbladet, 2002-02-08) anser att familjer med studietradition är 
mer benägna att göra ett aktivt skolval. På tidningens ledarsida skriver ÅP att 
gymnasieskolorna har blivit ännu mer homogena sedan närhetsprincipen togs bort. Elever från 
välbärgade familjer med studietraditioner samlas i innerstan, andra placeras i förortsskolor.  
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Majoriteten av skolor med dåligt rykte och låg status ligger i segregerade områden och det är 
också dessa skolor som löper störst risk att drabbas av skolflykt. I skolverkets rapport 
�Valfrihet och dess effekter inom skolområdet� (2003, s.12-13) har man kommit fram till att 
föräldrar tenderar att välja bort den grundskola som deras barn förväntas gå i om skolan 
uppfattas som orolig, att undervisningen bedöms vara dålig och om skolan har dåligt rykte. 
Varje elev som väljer en annan skola innebär mindre pengar för den bortvalda skolan. När 
elever i ökad utsträckning väljer bort en skola kan den bortvalda skolan hamna i en ond spiral. 
Skolan får då sämre ekonomi och vilket i sin tur ökar svårigheterna att upprätthålla eller 
bygga upp en verksamhet som håller god kvalitet. Skolflykt och sämre ekonomi kan innebära 
att en skola i praktiken försvinner under sommaren. När det finns ett överhängande hot om 
skolflykt kan det också vara problematiskt att tjänstplanera inför kommande läsår. 

2.2 Framgångsfaktorer inom skolan 

Inom den pedagogiska forskningen har en av huvudfrågorna länge varit att förstå vad det är 
som avgör elevers studieresultat samt sociala och individuella anpassning i skolan. 
Tillsammans med Peter McNamara är Lennart Grosin, Pedagogiska institutionen Stockholms 
Universitet, en av dem i Sverige som forskat mest i ämnet framgångsfaktorer inom skolan. 
Även om forskningsresultaten inte är helt entydiga menar Grosin att den mesta forskningen, 
såväl internationell som svensk, kunnat påvisa att det pedagogiska och sociala klimatet 
(PESOK) i enskilda skolor utgör en av förklaringarna till skillnader i elevers resultat och 
anpassning. Skillnaderna märks inte bara när det gäller baskunskaper och färdigheter utan 
också när det gäller elevernas trivsel, självkänsla och attityder (Grosin, 2004, s.1 och 5). Detta 
betyder med andra ord att den enskilda skolan spelar en betydelsefull roll för elevernas 
prestationer och att det finns skillnader i elevers resultat och självkänsla som inte kan 
förklaras av deras sociala bakgrund, tidigare kunskaper eller skickligheten hos tidigare lärare.  
 
PESOK kan liknas vid djupt liggande värderingar och förhållningssätt hos skolledning och 
lärare. Forskningen har sammanfattningsvis kommit fram till att det finns ett antal faktorer 
eller värderingar som utmärker den pedagogiska och sociala miljön i framgångsrika skolor 
(Grosin, 2004, s.7). Enligt Grosin bekräftas den bilden av Sammons et al som i sin 
undersökning �Effective Schools and Effective Departments� fann att PESOK i de mest 
framgångsrika skolorna utmärktes av tre områden av egenskaper. Kriterium för framgång var 
elevernas examensresultat under tre på varandra följande år sedan forskarna korrigerat för 
tidigare kunskapsnivå. Följande tre områden av egenskaper har Sammons et al kommit fram 
till gynnar det pedagogiska och sociala klimatet i skolan: (Grosin, 2001, s.6-8) 
 
1. Sociala spelregler: 
• Tydliga normer beträffande rättigheter och skyldigheter i det sociala umgänget på skolan. 
• Höga förväntningar på eleverna med utgångspunkt att alla är läraktiga och att elevernas      

bakgrund inte är avgörande för deras resultat. 
• Uppmuntran och belöning för bra arbete. 
• Ordning och reda samt bestämda men måttfulla sanktioner mot dåligt uppförande. 
• Lärare som förebilder och auktoriteter. 
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2. Prioritering av kunskapsmålen: 
• Samarbete mellan lärare om mål och innehåll i undervisning och fostran. 
• Regelbunden utvärdering och uppföljning av elevernas kunskaper. 
 
3. Elevfokuserat arbetssätt: 
• Positiva relationer mellan lärare och elever som bygger på respekt och ömsesidigt    

förtroende. 
• En positiv känslomässig miljö där eleverna känner sig uppskattade som människor, och 

tillfredsställda med skolmiljön.  
• Ett klimatet som är varmt och omhändertagande samt kreativt och positivt för inlärning 
• Betona elevernas förmåga till ansvarstagande och självständigt lärande. 
 
Forskning på flera olika håll påvisar också att undervisningen i framgångsrika skolor 
koncentreras till ett begränsat antal teman under lektionerna och att det finns en stor 
flexibilitet i undervisningsmetoder. Forskningen visar också på att undervisningen i 
framgångsrika skolor är individualiserad och därmed tar hänsyn till elevernas förkunskaper. 
Sammanfattningsvis har forskningen även kommit fram till att rektors ledarskap är 
betydelsefullt för det pedagogiska och sociala klimatet på skolan. I framgångsrika skolor finns 
det ett tydligt pedagogiskt och didaktiskt ledarskap som prioriterar skolans kunskapsmål. 
Rektor tar ansvar för undervisningens kvalitet och lämnar inte över detta till lärarna. 
Ledarskapet är demokratiskt och rektorn låter lärarna vara delaktiga i utformandet av skolans 
kultur och struktur. Dessutom finns det ofta ett stort engagemang och hängivenhet hos rektorn 
i framgångsrika skolor (Grosin, 2001, s.10 och 16-17). Tvärtemot vad många forskares 
kommit fram till har Hill & Rowe, i sin undersökning �School Effectiveness and School 
Improvement�, inte kunnat finna något samband mellan PESOK-faktorer och elevernas 
resultat. Enligt dem finns det visserligen skillnader i det pedagogiska och sociala klimatet 
mellan olika skolor, men dessa skillnader upphävs i stort sett när man tar hänsyn till skillnader 
mellan olika lärare. Deras resultat bekräftas av Shereens & Bosker �The Foundations of 
Educational Effectiveness� som menar att ett gott pedagogiskt och socialt klimat är kopplat 
till skickliga lärare, inte till skolan som organisation (Grosin, 2001, s.11).  
 
Även om bilden inte är helt entydig så ger ändå flertalet forskare på området stöd åt att det 
finns ett positivt samband mellan det pedagogiska och sociala klimatet på skolan och 
elevernas resultat. I sammanhanget kan det därför vara intressant att studera Lorraine 
Monroes arbete i amerikanska skolor. Det som gör hennes arbete intressant är att det finns 
påtagliga likheter mellan hennes praktiska erfarenheter och forskningen på området. Monroe 
leder numera The School Leadership Academy (SLA) som bedriver rektorsutbildning och 
utvecklingsarbete kommunala grundskolor i New York. Dessförinnan har hon mångårig 
erfarenhet av att arbeta som lärare på skolor i segregerade bostadsområden. Monroe har 
utvecklat ett flertal principer för framgångsrikt skolledarskap samt väl fungerande 
pedagogiskt och socialt klimat. Vid utvecklandet av sina principer saknade hon kännedom om 
forskningen kring framgångsrika skolor, istället bygger hennes filosofi enbart på egna 
praktiska erfarenheter. Hennes filosofi har sin utgångspunkt i att det är fullt möjligt för elever 
att nå goda skolresultat trots ogynnsamma yttre förhållanden. I likhet med den forskning som 
Grosin presenterat anser också Monroe att skolans kunskapsmål ska prioriteras. I hennes 
principer ingår att rektorn som pedagogisk ledare ska prioritera sina pedagogiska 
ledningsuppgifter framför de administrativa. Enligt Monroe är det också viktigt att rektorn är 
synlig och rör sig mycket i verksamheten, och hon menar att rektorns viktigaste arbete är 
klassrumsbesök och efterföljande diskussion med läraren (Grosin, 2001, s. 18-20).  
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Ytterligare en studie om framgångsfaktorer inom skolan kommer från Torkil Åkesson. 
Skolfolk från hela världen besöker Nya Zeeland för att lära av den nyzeeländska skolan och 
detta är anledningen till att jag blev intresserad av Torkil Åkessons rapport �På spaning efter 
framgång��. Åkesson arbetar i vanliga fall som rektor för Gunnesboskolan i Lund (åk1-9). I 
februari reste han för tredje gången till Nya Zeeland för att studera dels vad det är som skiljer 
vår svenska skola från den mer berömda nyzeeländska motsvarigheten, dels få en djupare 
förståelse för hur rektorsrollen, ledningen och styrningen ser ut i den nyzeeländska skolan. 
Trots att Åkesson främst besökte �Primary Schools� anser jag att rapporten är intressant för 
min undersökning. Det finns en påfallande överensstämmelse mellan de faktorer som 
Åkesson tycker utmärker den lovordade nyzeeländska skolan och de faktorer Grosin 
presenterar i sin forskning.   
 
Innan jag presenterar delar av Åkessons rapport känns det relevant att poängtera att han i 
princip är odelat positiv till skolorna och undervisningen i Nya Zeeland. I sin rapport skriver 
Åkesson bl.a. att han inte sett att det finns några avgörande skillnader mellan ländernas skolor 
beträffande vad man gör, säger eller vill. Däremot skiljer sig skolorna åt på ett sätt som kan 
sammanfattas i begreppet attityd. Alla på skolan har ett positivt förhållningssätt till varandra, 
och lärarna har höga förväntningar på eleverna. Klimatet är uppmuntrande och lärarna 
uppmuntrar framsteg, både goda prestationer och gott uppförande. Det positiva 
förhållningssättet visar sig också i att lärarna är stola över sitt yrke och skolan de arbetar på. 
De deklarerar gärna vad som gör deras skola speciellt bra2. Med min egen erfarenhet av att ha 
levt i USA får jag en känsla när jag läser detta att de nyzeeländska skolorna har lite av den 
positiva och självsäkra attityd som är speciellt för amerikaner. Kan det kanske bero på en 
avsaknad av jantelag?  
 
Rektorsrollen i Nya Zeeland präglas av en kraftfull och demokratisk pedagogisk ledning där 
rektorn är skolans främste pedagog. Rektorn har ett avgörande inflytande över vägval, 
pedagogik och metodik, och den pedagogik som valts gäller alla. Åkesson menar att lärarna i 
de nyzeeländska skolorna inte har den pedagogiska friheten som vi i Sverige är vana med, 
men att de verkar nöjda. Rektor befinner sig mycket i verksamheten, ofta bland eleverna. 
Ibland deltar också rektorerna på olika sätt i verksamheten, en rektor coachar exempelvis ett 
skollag i rugby, en annan undervisar kontinuerligt i musik3. Betydelsen av att rektorerna syns i 
verksamheten stämmer väl överens med Monroes erfarenheter. 
 
Även Sveriges regering har intresserat sig för vilken betydelse skolledningen har. Därför har 
regeringen låtit göra en utredning av skolans ledningsstruktur (Skolans ledningsstruktur, SOU 
2003:36). Som en del i utredningen ingick att ta reda på vad som förenar framgångsrika 
skolor. Resultatet av regeringens utredning är att framgångsrika skolorna bedriver ett aktivt 
och kontinuerligt arbete med värdegrunden. Det finns en stark fokusering på elevernas behov 
och förutsättningar samt en stark resultatfokusering. Lärarna har stora förväntningar på 
eleverna och utövar ett engagerat mål- och uppföljningsarbete. Regeringens utredning 

                                                
2http://www.gunnesboskolan.lund.se/nyasidan/portfolio/portfoliomapp/nz/nzbilder/presentationer2/torkil/torkil1.
html 
 
3http://www.gunnesboskolan.lund.se/nyasidan/portfolio/portfoliomapp/nz/nzbilder/presentationer2/torkil/torkil1.
html 
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stämmer delvis överens med både den forskning som Grosin presenterat och Monroes 
erfarenheter. 
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3 Syfte och frågeställningar  

Syfte och frågeställningar utgör utgångspunkt för undersökningen.  De har dels legat till 
grund för mina intervjuer, dels utgjort fokus för mina analyser.  

 
Syftet med min undersökning är att ta reda på hur skolledningen i skolor med dåligt rykte och 
låg status kan arbeta för att skapa en positiv bild av skolan. För att ta reda på hur 
skolledningen i skolor med dåligt rykte och låg status kan arbeta för att skapa en positiv bild 
av skolan använder jag ett antal frågeställningar. Den övergripande frågeställningen är att 
undersöka vilka faktorer som varit avgörande för att få till stånd en förbättrad bild av skolan. 
Med utgångspunkt i den övergripande frågeställningen har jag ytterligare några 
frågeställningar som jag försöker besvara. Jag vill ta reda på om skolorna i min undersökning 
tagit del av den forskning som finns om framgångsfaktorer och om detta i så fall kan ha 
bidragit till att vända den negativa bilden av skolan. Jag vill också ta reda på om, och i så fall 
hur, skolorna arbetar med marknadsföring.  
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4 Metodundersökning  

I det här kapitlet ger jag läsaren en överblick över undersökningens tillvägagångssätt. Jag 
presenterar också hur jag valt att analysera mitt material. 

4.1 Kvalitativ undersökning  

Med min undersökning försöker jag skapa mig en utökad förståelse för hur ledningen på 
skolor i segregerade områden kan arbeta för att skapa en positiv bild av skolan. Ämnet för 
undersökningen är av samhällsvetenskaplig art och därmed finns det huvudsakligen två olika 
angreppssätt att använda, kvalitativa metoder respektive kvantitativa metoder. Utmärkande för 
de kvantitativa metoderna är att den insamlade informationen omvandlas till siffror. Inom de 
kvalitativa metoderna är det istället forskarens uppfattning, förståelse eller tolkning av 
information som är av primär betydelse. Vid val av metod väljs den metod som passar 
uppsatsens frågeställning och syfte bäst (Holme och Solvang, 1997, s.76). Eftersom syftet 
med min undersökning är att ta reda på hur skolor med dåligt rykte och låg status kan arbeta 
för att skapa en positiv bild av skolan passar den kvalitativa metoden min undersökning.   
 
I kvalitativa undersökningar är urvalet oftast förhållandevis litet. Fördelen med ett litet urval 
är att forskaren kan få en djup och fullständig uppfattning av det som studeras. Med den 
kvalitativa metoden strävar forskaren efter att få en helhetsbild av urvalet i förhållande till 
syfte och frågeställningar. När urvalet är litet blir urvalet av undersökningspersoner en 
avgörande del av undersökningen. Därför bör inte urvalet vara slumpmässigt utan istället bör 
det ske systematiskt. Strategiskt kan det innebära att forskaren söker efter �extrema fall�, inte 
de genomsnittliga, för att på så vis få största möjliga variationsbredd i urvalet (Holme och 
Solvang, 1997, s.79, 101 och104).  

4.2 Val av skolor och intervjupersoner samt analys 

För att öka variationsbredden i min undersökning valde jag att studera en grundskola och en 
gymnasieskola. Jag valde skolor som jag tidigare hört talas om och läst om som goda exempel 
på positivt förändringsarbete. Att båda skolorna dessutom har fått stor medial uppmärksamhet 
bidrog också till att jag utsåg dem. Eftersom det är vanligt att skolor som ligger i 
bostadsområden med låg status och dåligt rykte automatiskt tillskrivs samma egenskaper 
tyckte jag att det var en fördel att välja skolor som ligger i segregerade bostadsområden. Jag 
tyckte att det var extra intressant att studera skolor som ligger i stigmatiserade 
bostadsområden men som trots detta har lyckats vända den onda spiralen av låg status och 
dåligt rykte. Därför kontaktade jag Börje Ehrstrand på Rinkebyskolan samt Tom Hagman som 
tidigare var rektor på S:t Botvids gymnasium. Min intervju med Tom Hagman ägde rum den 
22 april 2005, och min intervju med Börje Ehrstrand den 28 april 2005. För att få ytterligare 
ett perspektiv på hur skolor med låg status kan stärka sin attraktionskraft kontaktade jag Arne 
Stade, förvaltningschef i Botkyrka kommun. Intervjun med Arne Stade ägde rum den 12 maj 
2005. (Se bilaga 1, 2 och 3 för intervjumallar). Anledningen till att jag inte valde att intervjua 
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förvaltningschefen i Rinkeby är att fokus i den här uppsatsen ligger på skolornas och 
skolledningarnas arbete med att skapa en positiv bild av skolan. Kommunen arbete med 
detsamma är av underordnad betydelse för mitt resultat och därför tyckte jag att det var 
tillräckligt med en intervju som representant för kommunens arbete. Jag valde att inte banda 
intervjuerna eftersom jag ansåg att det fanns risk för att bandspelaren skulle verka hämmande 
på dem som blev intervjuade. Istället valde jag att anteckna under intervjun. Med stolpar och 
korta meningar antecknade jag i princip hela samtalet. Strax efter intervjun skrev jag ned en 
mer fullständig version av samtalet.  
 
Mina tre intervjuer utgör primärkällor i den här undersökningen. I kvalitativa studier har 
intervjuerna låg strukturering och frågorna i intervjumallen följer inte nödvändigtvis en viss 
ordnig. Den som blir intervjuad svarar fritt på frågorna (Holme och Solvang, 1997, s.99-101).  
I mina intervjuer har intervjumallen först och främst fungerat som minneslista och 
utgångspunkt för ämnet. Frågorna fungerade också så att om samtalet under intervjun 
riskerade att fastna i något sidospår använde jag frågorna för att styra tillbaka till ämnet. För 
att undvika eventuella missförstånd mellan mig och dem som blev intervjuade har alla tre i 
efterhand kontrollerat respektive intervjusammanställning.  
 
Som komplement till mina intervjuer har jag använt tidningsartiklar. Dessa utgör mina 
sekundärkällor. Artiklarna ger dels en uppfattning om hur skolledningen vill framställa 
skolan, dels hur massmedia uppfattar skolan och skolledningens arbete. Artiklarna är skrivna 
om Tom Hagman och hans arbete på S:t Botvids gymnasium samt Börje Ehrstrand och hans 
arbete vid Rinkebyskolan. Under arbetet med min undersökning har jag läst många artiklar 
skrivna om S:t Botvids gymnasium och om Rinkebyskolan. Till resultatkapitlet valde jag 
dock bara att ta med de artiklar som jag ansåg var mest adekvata för undersökning. D v s jag 
valde de tidningsartiklar som innehöll information som var intressant för mitt syfte och mina 
frågeställningar. Som i alla kvalitativa studier med små urval är generaliserbarheten lägre än i 
kvantitativa studier. Däremot innehåller min undersökning djup och relativt fullständig 
information om hur skolledningen på Rinkebyskolan och S:t Botvids gymnasium arbetat för 
att skapa en positiv bild av sina skolor.  
 
Mina intervjuer och tidningsartiklar utgör tillsammans mitt resultat. Med utgångspunkt i mitt 
syfte och mina frågeställningar har jag analyserat resultatet. Analysen har i huvudsak skett 
genom att jag jämfört mitt resultat med den forskningen som jag presenterat om 
framgångsfaktorer inom skolan. I viss mån relaterar jag även mitt resultat med de 
tidningsartiklar som presenterats i kapitlet bakgrund. 
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5 Resultat och analys  

I detta kapitel redogör jag för mina intervjuer med Börje Ehrstand som är rektor på 
Rinkebyskolan, Tom Hagman som tidigare var rektor på S:t Botvids gymnasium samt Arne 
Stade som arbetar som förvaltningschef i Botkyrka kommun. Jag presenterar också ett antal 
tidningsartiklar som skrivits om skolorna och skolledningarnas arbete. Jag analyserar 
intervjuerna och tidningsartiklarna med, i viss mån de artiklar, men framför allt den 
forskning som jag presenterat i bakgrunden. Som inledning till redogörelsen för intervjuerna 
ger jag läsaren en presentation av skolorna som är med i min undersökning. 

5.1 Presentation av Rinkebyskolan och Rinkeby 

Rinkebyskolan i Rinkeby är en högstadieskola (år 7-9) där det går cirka 470 elever. Skolan 
har tre profilenheter, Europaenheten, Scienceenheten och Idrottsenheten. Europaenheten är 
inriktad på språk och företagande. Scienceenheten är inriktad på naturkunskap, och syftet är 
att få fler flickor intresserade av naturvetenskapliga studier samt att utveckla språket genom 
naturvetenskapligt arbete. Den tredje profilenheten är Idrottsenheten, där eleverna väljer 
fotboll eller basket som inriktning. Skolan har också särskilda mottagningsgrupper för 
nyanlända elever4. Rektorn för Rinkebyskolan heter Börje Ehrstrand och han har arbetat på 
skolan sedan 1989. Skolan präglas av det mångkulturella bostadsområdet och i min intervju 
med Ehrstrand berättar han att eleverna i Rinkebyskolan kommer från ca 60 länder och det 
sammanlagt talas 30 olika språk på skolan.  
 
Rinkeby är en av Stockholms stads 18 stadsdelar. Området ligger nordväst om Stockholm 
City5. Rinkeby, som har varit egen stadsdel sedan 1991, är med sina 67 procent den stadsdel i 
Stockholm som har störst andel invånare med utländsk bakgrund. Men "utländsk bakgrund" 
menas att man antingen är utländsk medborgare född i Sverige eller i utlandet eller svensk 
medborgare men född i utlandet. I hela Stockholm är motsvarande siffra 20,8 procent6. 

5.2 Börje Ehrstrands framställning av Rinkebyskolan 

I slutet av 1980-talet var Rinkebyskolan en ökänd problemskola med överhängande hot om 
nedläggning. Börje Ehrstrand berättar att när han sökte tjänsten som rektor på Rinkebyskolan 
var tjänsten allt annat än attraktiv. Skolan hade stora problem med bråk och vandalisering.  
Ehrstrand var emellertid av den uppfattningen att det fanns stora möjligheter och god potential 
för ungdomarna i Rinkeby och han antog tjänsten som rektor. Rinkebyskolan har sedan dess 
rönt uppmärksamhet i många olika sammanhang, både i Sverige och utomlands. Flera gånger 
har uppmärksamheten handlat om att skolans elever och lärare vunnit olika utmärkelser. 
                                                
4 http://www.rinkebyskolan.se/om_skolan.html 
5 http://susning.nu/Rinkeby 
6http://www.stockholm.se/templates/template_121.asp_Q_mainframe_E_template_120.asp_Q_number_E_3982
8_A_category_E_254_A_cat1_E_115_A_cat2_E_12025_A_cat3_E_24_A_c_E_12025_A_name_E_Befolkning 
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Ehrstrand berättar att Rinkebyskolans elever ofta deltar i olika tävlingar och han visar stolt 
upp frukten av tävlingsdeltagandet. På hans kontor finns en välfylld pokalhylla och en vägg 
prydd med diplom. För att illustrera Rinkebyskolans goda rykte berättar han att det idag går 
över 100 elever på skolan som inte bor i Rinkeby. Rektorn säger att skolan har märkt av att 
det särskilt är begåvade invandrarflickor som väljer att börja i Rinkebyskolan.  
 
Rinkebyskolan har även fått stor uppmärksamhet i fler sammanhang än tävlingar. Ehrstrand 
tror att det har betytt mycket att Rinkebyskolan i flera avseenden var först. Att vara först ut 
med något nytt ger gärna upphov till många artiklar. De som kommer efter får inte lika 
mycket uppmärksamhet när de gör samma sak. Enligt Ehrstrand var Rinkebyskolan dels först 
ut med framtidsprofileringar, dels först ut med att samarbeta med högskolor och företag. Idag 
samarbetar skolan med cirka 300 företag. Min uppfattning är att det är ett tecken på kreativitet 
och nytänkande när skolledningen för drygt 10 år sedan inledde samarbeten med högskolor 
och företag. 
 
Arbetet med att förändra Rinkebyskolan i positiv riktning handlade initialt om att bringa 
ordning och reda på skolan, Därefter vidtog arbetet med att skapa en skolutbildning som 
skulle ge eleverna bästa möjliga förutsättningar och göra dem till vinnare i det framtida 
Europa. Enligt Ehrstrand är Rinkebyskolan extremt framtidsinriktad. Skolan har en 
framtidsvision men �det är inte en vision i vanlig bemärkelse, det är en vision som ska 
uppfyllas� säger han. Rinkebyskolan beslöt att skolan skulle erbjuda tre olika inriktningar, 
Europainriktningen, Scienceinriktningen och Idrottsinriktingen. Ehrstrand berättar att när 
nyheten om Rinkebyskolans inriktningar började spridas var det många som var skeptiska och 
frågade: 
- �Ska man verkligen ha en elitskola i Rinkeby�? 
 
På Europainriktningen står språkets betydelse i fokus. Genom ett samarbete med Knutby låg-
och mellanstadieskola samt förskolan Knutby gränd kan Rinkebyskolan erbjuda barnen en 
obruten undervisning i engelska från 3-16 år. På Scienceinriktningen satsar skolan istället 
extra på matematik. Ehrstrand berättar att redan i nian har eleverna läst gymnasiets Matematik 
B. Tillsammans med 2 000 000 andra elever deltar eleverna på Scienceinriktingen varje år i 
Kängurukampen. Han berättar även att både i år och också förra året har minst sex elever 
presterat högsta poäng i tävlingen. Kängurukampen är ett samarbete mellan nätverkstidningen 
Nämnaren och Kungliga vetenskapsakademien. På Scienceinriktningen finns också ett 
samarbete med KTH. I det samarbetet ingår bl. a. att studenter från KTH varje lördag erbjuder 
frivillig undervisning i matematik. Undervisningen sker i två omgångar, en period på 
höstterminen och en period på vårterminen. 
 
Med framtiden i fokus valde Rinkbyskolan att satsa på att skapa ett helhetsperspektiv i sin 
verksamhet. För att illustrera helhetsperspektivet ger Ehrstrand mig följande exempel. �En 
Cadillac är inte så mycket värd om den inte är hopskruvad. Det är helheten som värderas, inte 
delarna�. Helhetsperspektivet genomsyrar både skolans verksamhet och dess förhållande till 
omgivningen. Ett resultat av helhetsperspektivet är att det bedrivs verksamhet på 
Rinkebyskolan 365 dagar om året. Ehrstrand berättar att helhetsperspektivet både har en 
framtidsaspekt och en nutidsaspekt. Helhetsperspektivet, sett ur en framtidsaspekt, finns bl. a. 
i skolans samarbete med gymnasium, universitet och företag. Många elever från 
Scienceinriktningen går vidare till forskarlinjen på Tensta gymnasium. Där finns det även 
möjlighet att redan i gymnasiet läsa kurser på KTH.  
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Helhetsperspektivet, utifrån en nutidsaspekt, finns bl. a. i Rinkebyskolans samarbete med 
Ungdomens hus, fritidsgården, föreningar och kyrkor. Därtill samarbetar också 
Rinkebyskolan med Studiecentrum där föräldrarna kan få vägledning kring studier och yrke. 
Det är viktigt att stärka självkänslan hos eleverna och tanken bakom samarbetet med 
Studiecentrum är att det är bra för elevernas självkänsla när deras föräldrar har något att göra 
på dagarna säger Ehrstrand. Rinkebyskolans samarbete med föräldrar, universitet, företag etc. 
stämmer väl överens med Jeppesens tankar om att skolor som har förmåga att samarbeta med 
yttervärlden också klarar sig väl i konkurrensen. Jag ser samarbetet med Studiecentrum som 
ett bevis på att skolan har mod att skapa egna vägar istället för att försöka efterlikna 
�svenska� skolor. Genom samarbetet anpassar sig Rinkebyskolan till områdets invånare. 
Enligt mig är det också ett uttryck för att skolledningen har förmåga att se möjligheter framför 
begränsningar. 
 
Ehrstrand berättar att Rinkebyskolan också satsar mycket på att eleverna ska läsa böcker. Han 
berättar stolt att skolans bibliotekarie nyligen fick ett pris för �bästa bibliotekarie�. 
Rinkebyskolan får dessutom årligen del av en stor händelse inom litteraturens område. Varje 
år är nobelpristagaren i litteratur inbjuden till Rinkebyskolan. Inför detta tillfälle skapar 
eleverna varje år en bok där de skriver om sitt hemland. Eleverna skriver dels på svenska, dels 
på pristagarens hemspråk. Ehrstrand minns speciellt år 1999 då Gunter Grass hade vunnit 
nobelpriset i litteratur. Han berättar att de hade lite svårigheter med att få ut nobelpristagaren 
till skolan eftersom han ogillade journalister. Eleverna lovade emellertid att om han besökte 
skolan skulle han slippa möta journalister. Grass godtog då inbjudan och eleverna intervjuade 
honom på hans hemspråk. När eleverna sedan överräckte boken där de skrivit om sina 
hemländer var Grass nästan rörd till tårar berättar Ehrstrand. Samtidigt som nobelpristagarens 
besök syftar till att öka elevernas intresse för läsning och litteratur anser jag att besöket också 
är ett ypperligt tillfälle att skapa positiva associationer till skolan. Den publicitet som 
Rinkebyskolan får i samband med nobelpristagarens besök är värdefull för skolan.  
 
En viktig kugge i maskineriet är att skolverksamheten inte har dålig ekonomi. Därför började 
Rinkebyskolan i mitten av 1990-talet att ansöka om EU-bidag, och sedan dess har skolan 
också fått bidrag varje år. Ehrstrand berättar att processen med att ansöka om EU-bidrag inte 
är något som görs av vem som helst, och heller inte i en handvändning. För att kunna göra 
detta måste man ha någon person som kan hantera byråkrati och tjocka ansökningshandlingar. 
Därför har Ehrstrand anställt en skolintendent, d v s en person som har högskoleutbildning 
inom personal, administration och ekonomi. När skolintendenten anställdes sa Ehrstrand lite 
skämtsamt till honom: �Du ska finansiera din årslön varje vecka.� Även om detta kanske inte 
är fullt möjligt, fick skolintendenten i alla fall snabbt sätta igång och söka medel från olika 
håll. Ehrstrand poängterar att det är mycket viktigt för skolan att ha en person som kan 
hantera ekonomi, byråkrati och administration. Att skolan väljer att anställa en skolintendent 
som bl.a. arbetar med att ansöka om bidrag är enligt mig ett tecken på nytänkande. Eftersom 
Rinkebyskolans rätt till exempelvis EU-bidrag troligtvis bygger på bostadsområdets 
socioekonomiskt låga status anser jag också att detta är ett sätt att ta tillvara på de möjligheter 
som ges. 
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5.3 Massmedias framställning av Rinkebyskolan 

Efter att ha intervjuat Börje Ehrstrand och hört hans framställning av hur skolledningen 
arbetar för att skapa en konkurrenskraftig skola, övergick jag till att studera tidningsartiklar. 
Jag fokuserade på skildringen av skolledningens arbete, eller rättare sagt förändringsarbete 
eftersom det mest är förändringarna som varit föremål för publicitet. I pressen kallas 
exempelvis de förändringar som gjorts på Rinkebyskolan för vinnarkoncept och succérecept. 
Maria Svensson (Borlänge Tidning, 2001-12-04) skriver att �� Börje Ehrstrand under sina 
tio år som rektor förvandlat skolan från problemskola till framtidsskola�. Svensson utvecklar 
vad hon menar genom att berätta att Rinkebyskolan år 1989 hade så pass stora problem med 
vandalisering och våld att hela skolledningen sa upp sig. Många föräldrar vågade inte ha kvar 
sina barn utan valde att flytta dem till privatskolor. Svensson är imponerad och hon skriver att 
drygt tio år efter dessa omfattande problem är Rinkebyskolan Sveriges mest prisbelönta skola. 
Hon skriver också att Ehrstrand har förvandlat Rinkebyskolan från problemskola till 
framtidsskola. När jag läser tidningsartiklarna om Rinkebyskolan lägger jag märke till en 
positiv vokabulär. Med detta menar jag att skolan ofta omnämns i positiva ordalag. Svensson 
kallar exempelvis Rinkebyskolan för framtidsskola. Detta kan bero på att Svenssons artikel 
bygger på att hon intervjuat Ehrstrand alternativt läst ett pressmeddelande eller liknande från 
Rinkebyskolan. Hon kan i så fall ha plockat ordet framtidsskola därifrån. Anledningen till att 
jag tror det förhåller sig på det här sättet är att jag under min intervju med Ehrstrand själv 
uppmärksammade att han ofta återkom till ordet framtid. Han sa bl. a. att skolan är extremt 
framtidsfokuserad och han valde att kalla skolans profileringar för framtidsprofileringar. 
Överhuvudtaget noterade jag att Ehrstrand använde en positiv vokabulär när han talade om 
skolan.  
 
Eftersom skolan både fungerade illa och hade ett dåligt anseende när Ehrstrand tog vid som 
rektor har det varit nödvändigt att genomföra stora förändringar. För att ha möjlighet att driva 
igenom stora förändringar förstod rektorn att skolan måste ha föräldrarna bakom sig skriver 
Svensson. Därför bjöd han in alla föräldrar för att höra hur de ville ha skolan. Föräldrarna 
ville att skolan skulle vara hel och ren och att eleverna skulle känna sig trygga, men 
framförallt var föräldrarna angelägna om att skolan skulle hjälpa barnen att klara sig bra resen 
av livet (Borlänge Tidning, 2001-12-04).  
 
I likhet med Jeppesen, (se 2.1.2), tycks också Ehrstrand finna det viktigt att skolledningen har 
mod att pröva nya vägar och förmåga att se trender. Nerikes Allehanda (1993-03-18) skriver 
exempelvis att skolledningen på Rinkebyskolan anser att det är ekonomiskt lönsamt att 
servera eleverna frukost. Ehrstrand hävdar att åtgärden innebär en kostnadsbesparing på en 
miljon kronor vilket i sin tur medför att skolan slipper ha tre speciallärare som tar hand om 
stökiga och hungriga elever. Att slippa anställa speciallärare kan vara en kostnadsbesparing 
under vissa omständigheter. Följande artikel i Borlänge Tidning (2001-12-04) ger vid handen 
att skolledningen på Rinkebyskolan istället tycker att det kan vara en lönsam lösning att 
anställa just speciallärare, under andra omständigheter förmodar jag. Kanske pågick skolans 
frukostservering bara under ett par år för att sedan försvinna, eller kanske var det inte så 
framgångsrikt som skolledningen hade hoppats? I Borlänge Tidning (2001-12-04) berättar 
Ehrstrand i alla fall att han har anställt två fritidsledare och två speciallärare som lägger ner all 
tid på �stökpellarna�. Anledningen var att Rinkebyskolan ville komma tillrätta med de 
problem som funnits med att några få elever förstörde för hela skolan. För att förebygga stök 
och oordning får alla elever skriva ett moraliskt kontrakt när de börjar. Kontraktet innebär att 
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eleverna ger sitt hedersord på att de under skoltiden inte kommer att trakassera någon kamrat 
eller lärare. 
 
En annan ny metod som Ehrstrand introducerade under sina första år på skolan var att placera 
ett skoldaghem mitt i skolan. Utan krånglig byråkrati som rektor själv uttrycker det, skulle 
skolans elever med olika typer av problem placeras där. Syftet med skoldaghemmet är att 
eleven är där när han eller hon behöver hjälp för att sedan återgå till sin vanliga klass så fort 
som möjligt (Nerikes Allehanda, 1993-03-18). En av de kanske mer uppmärksammade 
förändringar som Ehrstrand infört är att skolans lokaler utnyttjas i största möjliga 
utsträckning. På ledarsidan i Göteborgs-Posten hyllas Rinkebyskolans arbete. Journalisten 
skriver att ett vettigt utnyttjande av lokalerna under kvällstid utgör en av ingredienserna i 
succéreceptet (Göteborgs-Posten, 2000-03-17). Den frivilliga undervisning i matematik som 
KTH erbjuder på lördagarna är ytterligare ett sätt på vilket skolans lokaler utnyttjas utanför 
ordinarie skoltid.  

5.4 Presentation av S:t Botvids gymnasium och Botkyrka 

S:t Botvids gymnasium ligger sedan höstterminen 2000 i Hallunda, Botkyrka. Tidigare hade 
skolan lokaler i Slagsta Strand. Skolan erbjuder Estetiska programmet, Handels- och 
administrationsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsrogrammet. 
Dessutom finns det förberedelseklasser på skolan och en fyraårig gymnasiesärskola7. Tom 
Hagman, som jag har intervjuat för den här uppsatsen, var rektor på S:t Bodvids gymnasium 
fr o m höstterminen 1999 t o m vårterminen 2004. När Hagman tillträdde som skolchef på 
Mobila gymnasiet i Kista höstterminen 2004 efterträddes han av Lena Poignant som är 
skolans nuvarande rektor. S:t Botvids gymnasium skriver på sin hemsida att de satsar extra på 
matematiken. På skolan finns också Botkyrka fotbollsakademi. Denna utbildning gör det 
möjligt för intresserade elever att kombinera fotboll och gymnasiestudier. På det estetiska 
programmet finns inriktningen nycirkus. Inriktningen, som har riksintag, har ett samarbete 
med Cirkus Cirkör8. 
  
Botkyrka ligger mellan Stockholm och Södertälje och med drygt 100 olika nationaliteter 
representerade är kommunen en av de mest internationella i Sverige. 52,8 procent av 
invånarna i Norra Botkyrka (kommundelarna Alby, Hallunda/Norsborg, Fittja och Eriksberg) 
har utländsk bakgrund9. I Botkyrka ser man mångfalden som en tillgång och för några år 
sedan lanserade kommunen devisen �Botkyrka � kommunen långt ifrån lagom� berättar 
förvaltningschef Arne Stade.  

                                                
7 http://www.botkyrka.se/barn-utbildning/gymnasieskola/s3Atbotvidsgymnasium/ 
8 http://www.gymnasium.botkyrka.se/botvid/ 
9 http://www.usk.stockholm.se/internet/omrfakta/omradesvisbotkyrka.asp 
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5.5 Tom Hagmans framställning av S:t Botvids gymnasium 

Precis som Rinkebyskolan hade också S:t Botvids gymnasium tidigare problem med våld och 
vandalisering. Problemen fick till följd att den allmänna bilden av skolan var mycket negativ.  
Den negativa publiciteten handlade bland annat om otaliga bränder med kostsamma 
brandkårsutryckningar och personal som blivit nedslagen. På skolan hade man dessutom varit 
tvungen att anställa väktare för att alla elever skulle kunna identifieras två gånger om dagen. 
När Tom Hagman började som rektor ville han ändra på den negativa bilden som fanns av S:t 
Botvids gymnasium. Hans vision var att sätta S:t Botvids gymnasium på Sveriges karta 
utifrån att vara en förebild för utbildning. I arbetet med att ändra på den negativa bilden av 
skolan vill Hagman försöka förändra Sveriges syn på invandrare. Han tycker att det är fel att 
skylla problemen i segregerade områden på invandrarna. Istället vill han att vi, alltifrån lärare 
till samhället i stort, ska fråga oss själva vad vi har gjort för fel. När det nya S:t Botvids 
gymnasium stod klart var det en person i Botkyrka kommun som frågade Hagman: �Borde det 
inte finnas fler svenskar?�. Frågan upprörde Hagman och han tänkte att �då skulle vi väl inte 
ha låtit bygga skolan i Hallunda, då skulle vi ha byggt skolan någon annanstans�.  
 
Hagman vill inte kalla arbetet med att skapa en positiv bild av skolan för marknadsföring. För 
honom omfattar skolans marknadsföring främst programbroschyrerna. Programbroschyrerna 
har förvisso ökat i både omfattning och utbredning men Hagman anser att de trots detta 
fortfarande enbart är av marginell betydelse. Hagman menar att skolan måste tillhandahålla 
broschyrer eftersom alla andra gör det, men att programbroschyrerna i de flesta fall inte på 
något sätt är avgörande för antalet elever som faktiskt väljer att börja på skolan. Detta 
stämmer för övrigt väl överens med elevernas åsikt i artikeln Göteborgs-Posten (2000-03-17), 
(se 2.1.2). 
 
Hagman anser att det viktigaste arbetet med att marknadsföra skolan ligger i att fokusera på 
de elever som går på skolan. Det är både viktigt att ta reda på vem kunden är och att ha ett 
kundperspektiv. Skolan ska finnas till för de ungdomar som bor i området och strategin för att 
vända skolans dåliga rykte är att S:t Botvids gymnasium skall utgöra det mest attraktiva valet 
för ungdomar i Norra Botkyrka. Om eleverna på skolan är nöjda berättar de om detta för 
andra och så småningom sprids ett gott rykte om skolan. För att eleverna ska trivas och känna 
sig nöjda med skolan måste det skapas ett klimat på skolan som är varmt och 
omhändertagande anser Hagman. Klimatet ska också vara kreativt och positivt för inlärning. 
Detta stämmer väl överens med den forskning som Grosin presenterar. I forskningen finns 
dessa synpunkter om skolklimat sammanfattade under rubriken elevfokuserat arbetssätt (se 
2.2). Eleverna är viktigast och Hagman lever som han lär. Dörren till rektors rum står öppen 
och under intervjun avbryts vi ett par gånger av att elever vill honom något. Han ber dem inte 
vänta utan hjälper dem med en gång. För att på en och samma gång ursäkta sig och samtidigt 
poängtera varför han lät sig bli avbruten säger Hagman att det bl. a. är den här attityden som 
skapar framgång. 
 
Hagman berättar också att han tycker det är viktigt att ha höga förväntningar på eleverna. Han 
utvecklar tanken genom att förklara att skolans verksamhet ska genomsyras av �Du kan�. 
Positiva förväntningar är otroligt betydelsefulla eftersom de har en tendens att bli 
självuppfyllande. Tom Hagmans uppfattning stämmer överens med både Grosins forskning, 
Monroes erfarenheter, regeringens utredning om skolans ledningsstruktur samt Åkessons 
erfarenheter från den nyzeeländska skolan. Alla hävdar att det är av största vikt att lärarna 
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har höga förväntningar på eleverna. Motsatt förhållande, d v s lärares negativa förväntningar 
på elever kan vara förödande. Hagman berättar om hur arg han blev när han hörde några 
lärare i Rosengård uttala sig på följande sätt �Våra elever kan bara bli städare�. Om inte 
lärarna på skolor i segregerade områden har förmåga att tro på sina elever är det ett 
fruktansvärt slöseri med skattepengar menar han. Min uppfattning är att när lärare har höga 
förväntningar på sina elever är det också ett uttryck för att de ser möjligheter istället för 
begränsningar.   

5.6 Massmedias framställning av S:t Botvids gymnasium 

Vid en genomgång av många av de artiklar som finns skrivna om S:t Botvids gymnasium och 
skolledningens arbete står det ganska snabbt klart för mig att antalet artiklar är långt färre än 
om Rinkebyskolan. Skolledningens arbete framställs dock som framgångsrikt och jag finner 
att innehållet i många av artiklarna stämmer väl överens med den forskning som finns om 
framgångsrika skolor. I likhet med Monroes erfarenheter anser exempelvis Hagman att rektor 
bör vara synlig och röra sig mycket i verksamheten. I Aftonbladet (1999-10-23) står det bl. a. 
att Hagman alltid äter lunch tillsammans med eleverna i matsalen. Han ägnar också mycket 
tid till att plocka upp skräp ute i korridorerna. Genom att vara synlig för eleverna hoppas 
Hagman kunna bygga upp och behålla en bra kontakt med eleverna. Hagman tycks vara 
konsekvent i hur han förmedlar skolans pedagogiska och sociala klimat. I Nya Dagen (2001-
11-22) förmedlar Hagman, på samma sätt som han gjorde under min intervju, att eleverna ska 
känna sig �uppskattade som människor�. Han utvecklar vad han menar med ett exempel.  
Hagman förklarar i artikeln att hela skolan måste tänka på hur man pratar om och benämner 
varandra. Varken lärare eller elever bör tala om en annan person som: Du vet Ricardo, 
chilenaren. Ricardo är Ricardo förklarar Hagman.  
 
I en artikel i Nya Dagen (2001-11-22) talar Hagman om hur skolan genom att skapa en positiv 
uppmärksamhet kring sig också kan forma en positiv bild av det intilliggande området. Han 
menar att det är mycket viktigt med en positiv bild som motvikt till den negativa bild av 
skolor i segregerade områden som annars är vanlig. I arbetet med att skapa positiv 
uppmärksamhet är det bra för skolan om vi är intressanta säger Hagman. Han säger att han 
därför �vill nå ut med att S:t Botvids gymnasium ligger i Norra Botkyrka och att detta är en 
plats där människor från hela världen delar vardag�. Invandrartätt har en negativ klang, 
istället vill Hagman försöka skapa någonting positivt och intressant av att det bor många 
olika nationaliteter i området. I likhet med Lahdenperä anser Hagman att skolor i segregerade 
områden ofta blir negativt porträtterade i massmedia (se 2.1.3). Enligt Lahdenperä är det bästa 
sättet att förmedla en positiv bild av skolan inte att försöka efterlikna de �svenska� skolorna, 
det bästa är istället att försöka skapa någonting eget som är intressant. Viljan att skapa 
någonting positivt och intressant av att det bor många olika nationaliteter finns även i 
Botkyrka kommun som lanserat devisen �Botkyrka � kommunen långt ifrån lagom�. Jag 
anser att viljan att skapa någonting intressant av att det bor olika nationaliteter dels är ett 
uttryck för att skolledning och kommun har förmåga att tänka kreativitet, dels att skolledning 
och kommun ser möjligheter framför problem.  
 
I arbetet med att skapa en positiv bild av skolan kan det också vara värdefullt att synas i 
samma sammanhang som �rätt personer�. På samma sätt som Rinkebyskolan varje år syns 
tillsammans med nobelpristagaren i litteratur, kan även S:t Botvids gymnasium stoltsera med 
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celebra besök. På S:t Botvids hemsida läser jag att skolan haft besök av flera 
riksdagspolitiker, däribland stadsminister Göran Persson. Samma år som stadsministern 
besökte S:t Botvids gymnasium (2002) fick skolan också besök av dåvarande utrikesminister 
Anna Lind och justitieminister Thomas Bodström. I november 2004 fick skolan besök av 
skolminister, och tillika en gammal elev, Ibrahim Baylan. Min uppfattning är att politikernas 
besök är ett utmärkt tillfälle att skapa positiva associationer till skolan.  

5.7 Botkyrkas samarbete med kommunens gymnasieskolor 

Eftersom skolan är en kommunal verksamhet ville jag ta reda på hur kommunen arbetar med 
att förbättra ryktet och statusen för de gymnasieskolor där det behövs. Arne Stade som arbetar 
som förvaltningschef i Botkyrka kommun ställde upp på en intervju. Av förvaltningens olika 
ansvarsområden utgör gymnasieskolan verksamhetens största område. I Botkyrka finns tre 
gymnasieskolor, Tullinge gymnasium, Tumba gymnasium och S:t Botvids gymnasium. 
Dessutom finns också Alby gymnasium som enbart har individuella programmet.  
 
Jag inleder intervjun med att fråga Arne Stade hur Botkyrka kommun arbetar för att stärka 
rykte och status på skolorna. Han berättar att kommunen är högst delaktig i detta arbete. Det 
finns idag en stor medvetenhet kring hur viktig bilden av skolan är, men så har det inte alltid 
varit. Den första väckarklockan kom kring 1996-1997 när Tumba gymnasium hade några 
riktiga krisår som kom att svärta ned bilden av skolan. När läget var som mest kaotiskt 
beslutade skolledningen att stänga skolan för en dag. Att stänga en skola görs vanligtvis 
endast i yttersta undantagsfall. Stade berättar att händelsen troligtvis blev kostsam för Tumba 
gymnasium på så sätt att stängningen var negativ för skolans rykte. Det kan gå mycket snabbt 
att svärta ned ett gott rykte, men det tar oftast lång tid att bygga upp. Efter krisen på Tumba 
gymnasium förstod man att något måste göras för att vända trenden av problem och dåligt 
rykte. Detta gällde även S:t Botvids gymnasium. Stade berättar att man inom Botkyrka 
kommun var överens om det behövdes satsas på intensiv markandsföring av och information 
om kommunens gymnasieskolor. År 2000 byggdes det därför upp en gemensam övergripande 
informationsavdelning. Avdelningen har bl. a. hand om frågor som hur gymnasieskolorna bäst 
ska informera om sina verksamheter, vart de ska informera och hur informationen skall göras 
enhetlig. De hjälper också till med att ta fram programbroschyrer, annonser och annan 
information. Fördelen med en separat informationsavdelning är att det skapas en annan 
medvetenhet och professionalism kring informationshanteringen berättar Stade. Han anser 
också att det blir lättare att nå ut med information.  
 
Som en del i arbetet med att stärka attraktionskraften av kommunens gymnasieskolor vill 
Botkyrka kommun skapa en smidig övergång för eleverna från högstadiet till gymnasiet. En 
stor del av detta arbete är samordnat och enhetligt genom kommunens informationsavdelning. 
Redan i årskurs åtta bjuds alla elever in till gymnasiet. Alla niondeklassare i Botkyrka har 
möjlighet att besöka gymnasieskolan dels via en s.k. �prova-på-dag�, dels genom inbjudan till 
�Öppet hus�. Eleverna kommer också i kontakt med gymnasiet i samband med att lärare och 
elever från gymnasieskolorna åker ut till högstadieskolorna för att informera om sina 
utbildningar. Jag har själv varit med om att delta i detta informationsarbete, och det var för 
övrigt i samband med detta som det första fröet såddes till vad som så småningom blev den 
här undersökningen, (se inledningen). Ytterligare ett sätt för högstadieeleverna att komma i 
kontakt med kommunens gymnasieskolor är genom tidningen �Insider�. Tidningen är 
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framtagen av informationsavdelningen och handlar om gymnasiet och eleverna som går där. 
Tidningen kommer ut fyra gånger per år och den skickas hem till elever i högstadiet. 
Bakgrunden till att man valde att skicka hem tidningen istället för att dela ut den i skolan är 
bl. a. att det finns en förhoppning om att föräldrarna ska uppmärksamma tidningen. En annan 
viktig del av Informationsavdelningens arbete är att gå ut med pressmeddelanden när det 
händer något positivt på skolorna. 
 
Att närhetsprincipen togs bort i Stockholms län har skapat en helt ny konkurrenssituation för 
kommunens gymnasieskolor. Stade säger att han väljer att vara positiv till förändringen och 
att det är en utmaning för Botkyrkas gymnasieskolor att hävda sig i konkurrensen. 
Konkurrenssituationen har också skapat en ny medvetenhet för hur viktigt det är att 
marknadsföra skolan på rätt sätt. I enlighet med Hagman är också Stade av den uppfattningen 
att skolan ska finnas till för de ungdomar som bor i området och strategin för att vända 
skolans dåliga rykte är att S:t Botvids gymnasium skall utgöra det mest attraktiva valet för 
ungdomar i Norra Botkyrka. Den ökade konkurrensen har inneburit att skolorna idag arbetar 
mer elevorienterat och försöker matcha utbildningar och profileringar med ungdomarnas 
önskemål. Stade anser att konkurrensen är bra eftersom den gör att skolorna i högre 
utsträckning tvingas stå upp för vad de är bra respektive dåliga på.  
 
Stade berättar att nästa steg som ännu inte riktigt är implementerat är att ännu mer tydliggöra 
skolornas profiler. Som exempel nämner han Tumba gymnasium som har idrottsprofil. Om en 
skola har idrottsprofil ska det kännas i hela skolan, profilen ska vara enhetlig. Alla elever, 
oavsett program, ska ha möjlighet att välja extra idrott. Inför arbetet med att tydliggöra 
skolornas profileringar tror Stade att det kan behövas konsulthjälp. Det är också viktigt att 
personalen är medveten om att de måste kunna visa upp vad skolan är bra på. Här menar 
Stade att gymnasieskolorna i Botkyrka kommit olika långt. På en skola har personalen arbetat 
medvetet med att marknadsföra skolan i många år, på en annan gymnasieskola har personalen 
rätt nyligen börjat få upp ögonen. Det är viktigt att all personal inser att det är allas ansvar. 
För övrigt vill väl alla vara stolta över sin arbetsplats, och då ligger det också i allas intresse 
att arbeta på att skapa en positiv bild av skolan säger Arne Stade.  
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6 Slutsatser och reflektioner 

Slutsatserna bygger på den analys som jag gjort i föregående kapitel. I det här kapitlet lyfter 
jag emellertid fram den analys som bäst svarar på undersökningens syfte och 
frågeställningar. Kapitlet ger även utrymme för mina egna reflektioner i samband med 
slutsatserna. Slutsatserna visar vad undersökningen huvudsakligen har kommit fram till. 
 
Av min undersökning drar jag slutsatsen att det är av avgörande betydelse hur skolledningen 
väljer att möta den negativa bild som finns av skolan. Skolledningens inställning är med andra 
ord viktig för att kunna skapa en positiv bild av skolan. Jag tycker mig kunna se att det är 
viktigt att skolledningen vågar genomföra förändringar och framförallt att de vågar genomföra 
annorlunda förändringar. En viktig faktor i arbetet med att skapa en positiv bild av skolan är 
därför att skolledningen har förmåga att tänka kreativt och se möjligheter. Att tänka kreativt 
innebär att vara nytänkande och att inte i första hand försöka efterlikna andra. Detta tycker jag 
att skolledningen har lyckats med både på Rinkebyskolan och S:t Botvids gymnasium. 
Framförallt Rinkebyskolan, med Börje Ehrstrand i spetsen, har genomfört långt fler och i 
många fall mer ovanliga förändringar än vad som är vanligt. Ett av dessa nytänkande grepp är 
Rinkebyskolans samarbete med Studiecentrum. Syftet med detta samarbete är att elevernas 
självkänsla stärks av att föräldrarna har någonting vettigt att göra på dagarna. 
 
Ett annat exempel på nytänkande är att Rinkebyskolan var tidigt ute med inriktningar/ 
profileringar och samarbete med företag och universitet. Då, i början av 1990-talet, var detta 
någonting nytt och annorlunda. Det kan vara lätt att glömma bort idag eftersom både 
profileringar och samarbete med företag och universitet numera utgör ett vanligt inslag på 
många skolor. Ehrstrand nämner i min intervju att Rinkebyskolan är extremt framtidsinriktad. 
Jag reflekterar över detta och tror att det kan finnas ett samband mellan skolledningens 
förmåga att vara nytänkande och förmågan att se vad dagens elever behöver i framtiden. Även 
skolledningen på S:t Botvids gymnasium är medvetna om betydelsen av att vara nytänkande. 
Tom Hagman anser att det är bättre att skapa någonting eget som är intressant än att försöka 
efterlikna de �svenska� skolorna. I Botkyrka har även kommunen tagit till sig betydelsen av 
att våga se möjligheter istället för begränsningar. Det är i alla fall min tolkning av devisen 
�Botkyrka - kommunen långt ifrån lagom�.   
 
Av min undersökning framgår att både Rinkebyskolan och S:t Botvid delvis arbetar i enlighet 
med forskningen om framgångsfaktorer inom skolan. Båda rektorerna poängterar exempelvis 
betydelsen av att ha positiva förväntningar på eleverna. På S:t Botvids gymnasium kommer 
detta till uttryck genom att verksamheten ska genomsyras av �Du kan�. Betydelsen av höga 
förväntningar kan också tolkas som att det är viktigt att se möjligheter istället för 
begränsningar. Elevernas bakgrund ska alltså inte utgöra ett hinder utan utgångspunkten är att 
alla elever ha samma möjligheter att lära. Att Hagman har studerat forskningen om 
framgångsfaktorer inom skolan är uppenbart. Flera gånger uttrycker han sig t o m ordagrant 
på samma sätt som Grosin. Hagman säger exempelvis att klimatet på skolan ska vara �varmt 
och omhändertagande samt positivt och kreativt för inlärning�, och att eleverna ska känna sig 
�uppskattade som människor och tillfredsställda med skolmiljön�. Av detta drar jag slutsatsen 
att Hagman och skolledningen på S:t Botvids gymnasium känner till forskningen om 
framgångsfaktorer samt att de praktiserar delar av denna. Jag tror att skolledningens 
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kännedom om forskningen kan vara en fördel i arbetet med att skapa en positiv bild av skolan. 
Av min undersökning tycker jag mig kunna se att även skolledningen på Rinkebyskolan 
arbetar på det sätt som forskningen om framgångsfaktorer i skolan föreskriver. Däremot är det 
svårare att säga om de verkligen har studerat forskningen. Det är möjligt att skolledningens 
arbete, i likhet med Monroe, bygger på praktiska erfarenheter.  
 
Förmågan att se möjligheter istället för begränsningar omfattar både det interna och det 
externa arbetet. Jag har redan nämnt några viktiga faktorer i det interna kvalitetsarbetet. D v s 
att skolledningen har förmåga att genomföra annorlunda, kreativa och nytänkande 
förändringar samt att de, åtminstone delvis, arbetar i enlighet med den forskning som finns 
om framgångsfaktorer. Med det externa arbetet menar jag skolornas arbete med att 
marknadsföra sig. Även om det externa arbetet inte utgör en primär arbetsuppgift för skolor 
tror jag emellertid att betydelsen har ökat i och med att konkurrens och valfrihet ökat. Ju fler 
valbara alternativ som eleverna har desto mer marknadsföring behövs. Det är en utveckling 
som jag själv lagt märke till, inte minst inför höstens gymnasieval.  
 
Tidningsartiklarna om Rinkebyskolan och S:t Botvids gymnasium ger en odelad positiv bild 
av förändringsarbetet. Det som står att läsa i massmedia kan dels ge en uppfattning om hur 
skolledningen vill framställa skolan, dels ge en uppfattning om hur massmedia upplever 
skolan och skolledningens arbete. Av min undersökning tycke jag mig kunna se att 
skolledningen på de båda skolorna arbetar aktivt med att skapa positiva associationer till sin 
verksamhet. Det är förvisso främst för elevernas skull som Rinkebyskolan varje år får besök 
av nobelpristagaren i litteratur, men det är samtidigt också ett tillfälle att skapa positiva 
associationer till skolan. Det är med andra ord ett tillfälle för skolan att marknadsföra sig. 
Detsamma gäller för S:t Botvids gymnasium som har haft besök av Göran Persson, Anna 
Lind, Thomas Bodström och Ibrahim Baylan. Jag reflekterar också över att det kan finnas ett 
samband mellan den positiva mediala bilden och förmågan att vara kreativ och nytänkande. 
Journalister bör generellt sett vara mer intresserade av att skriva om det som sticker ut och är 
annorlunda. Alltså, ytterligare ett skäl till att det lönar sig att finna en unik väg istället för att 
efterlikna andra.  
 
Att bli omnämnd i samma sammanhang som nobelpristagaren i litteratur eller landets 
stadsminister kan alltså vara ett sätt att skapa positiva associationer till skolan. Ett annat sätt 
kan vara att använda en positiv vokabulär om skolan. Jag tror att betydelsen av att använda en 
positiv vokabulär har ökat i och med att eleverna har fått ökad valfrihet. Det ställs idag högre 
krav på att på att skolledningen kan tala om vad just deras skola är bra på. D v s det ställs idag 
ett högre krav på att skolorna kan marknadsföra sig. I samband med mina intervjuer 
uppmärksammade jag att båda rektorerna är duktiga på att �prata för sig�. Under min intervju 
med Börje Ehrstrand la jag exempelvis märke till att han ofta använde positivt laddade ord när 
han talade om den egna skolan. Han kallade exempelvis skolans inriktningar för 
framtidsprofileringar. Dessutom var han skicklig på att få fram att skolans elever och personal 
vunnit tävlingar och utmärkelser. Att Rinkebyskolan är prisbelönt i många sammanhang 
nämns även i tidningsartiklarna. Likaså används i massmedia en positiv vokabulär i samband 
med Rinkebyskolan. Tidningarna kallar exempelvis Rinkebyskolan för framtidsskola. 
Sammantaget drar jag slutsatsen att de båda skolorna i mer eller mindre utsträckning arbetar 
med marknadsföring och att detta sker genom att skolledningen aktivt försöker associera 
skolan i positiva sammanhang. Eftersom jag anser att skolornas marknadsföring utgör en 
viktig faktor i arbetet med att förändra en negativ bild är det i sammanhanget intressant att 
notera att Hagman inte vill kalla sitt arbete för marknadsföring. Enligt honom omfattar 
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skolans marknadsföring främst programbroschyrerna. I min intervju med Arne Stade på 
Botkyrka kommun hävdar dock Stade att kommunen och gymnasieskolorna, i och med den 
gemensamma informationsavdelningen, arbetar både aktivt och medvetet med 
marknadsföring. Definitionen av vad marknadsföring är går således isär. 
 
Avslutningsvis vill jag tillägga att jag tycker det har varit roligt att lära mig om hur 
Rinkebyskolan och S:t Botvids gymnasium har arbetat för att tvätta bort deras tidigare 
nedsvärtade rykte. 
 
 
 



 

 

28

7 Förslag till fortsatt forskning 

Kapitlet lyfter fram tankar som väckts under arbetets gång och som skulle kunna utgöra 
utgångspunkt för fortsatt forskning.  
 
Som jag ser det är konkurrensen och valfriheten här för att stanna. Kan det betyda att rektorer 
idag i ökad utsträckning behöver vara duktiga �försäljare�? Tanken väcktes när jag 
analyserade mina möten med Tom Hagman och Börje Ehrstrand. De har olika framtoning och 
personlighet men ett gemensamt drag för dem är att de båda är duktiga på att �prata för sig�. 
Som jag skrev tidigare, skulle man kunna säga att de är duktiga försäljare. Det kunde vara en 
idé för framtida forskning att titta på hur rektorsrollen har förändrats i förhållande till 
ovanstående perspektiv. Har det alltid varit viktigt att kunna �prata för sig� som rektor eller är 
det viktigare i dagens skola? Vilka personer var det som arbetade som rektorer förr och vilka 
personer är det som arbetar som rektorer idag? Skillnader och likheter? 
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Bilaga 1 - Intervjumall Börje Ehrstrand: 

 
1. Hur har Rinkebyskolan arbetat för att förbättra skolans rykte och status? 
 
2. Vad gav resultat? 
 
3. Vad har ni gjort för att marknadsföra Rinkebyskolan? 
 
4. Hur använder ni eleverna i marknadsföringen av skolan? 
 
5. Hur ser Rinkebyskolans relationer ut till närområdet?  
 
6. Hur ser arbetsfördelningen av marknadsföringen ut mellan kommunen och rektor? 
 
7. Hur finansieras Rinkebyskolan?  



 

 

32

 

Bilaga 2 - Intervjumall Tom Hagman:  

 
1. Hur har ni arbetat med att förbättra skolans rykte och status?  
 
2. Vad gav resultat? 
 
3. Vad gjorde du/ ni för att marknadsföra Botvid? 
 
4. Hur använder ni eleverna i marknadsföringen av skolan? 
 
5. Hur ser Botvids relationer ut till närområdet?  
 
6. Hur ser arbetsfördelningen av marknadsföringen ut mellan kommunen och rektor? 
 
7. Hur finansieras Botvid? 
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Bilaga 3 - Intervjumall Arne Stade: 

 
1a, Hur arbetar kommunen med att förbättra ryktet och statusen för de skolor där  
det behövs? 
 
1b, Hur ser arbetsfördelningen ut mellan Botkyrka kommun och rektorer? 
 
2, Hur ser kommunen på ökad konkurrens och valfrihet inom skolan? 
 
3, Vad innebar införandet av skolpengen för Botkyrka kommun och skolorna i Botkyrka? 
 
4, Vad innebar det för Botkyrka och skolorna i Botkyrka att närhetsprincipen slopades? 
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